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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา  
 

หมวดที ่1 ลักษณะทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25500101106205 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

2.ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 

: ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)   

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Islamic Studies) 

: B.A. (Islamic Studies) 

3.วิชาเอกอิสลามศึกษา 

 วิชาเอกอิสลามศึกษา (Islamic Studies) 

4.จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป 

5.2 ภาษาท่ีใช 

ใชภาษาไทยเปนหลักและภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 

ของแตละรายวิชา 

 5.3 การรับนักศึกษา 

รับนักศึกษาไทย 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยอิสลามศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 สภาวิทยาเขตปตตานี เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 15 

(1/2560) เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 387(7/2560) 

เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 บุคลากร พนักงานหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน เจาหนาท่ีบุคคล นักวิชาการศึกษา 

เปนตน 

8.2 นักวิจัยดานอิสลามศึกษา 

8.3 เจาหนาท่ีหรือพนักงานในองคกรสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวของกับอิสลามศึกษา 
 

9. ช่ือ-นามสกุลเลขประจําตัวประชาชนตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา         

(สาขาวิชา)/สถาบัน 

ป จบ 

1. นายอับดุลรอชีด   

เจะมะ 

3-9411-00001-65-1 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

 

 

M.A. (Islamic Studies) 

University of Karachi, 

Pakistan 

1991 

 

ศศ.บ. (อิสลามศึกษา), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2529 

2 นายอับดุลฮาดี   

สะบูดิง 

อาจารย Ph.D.(Islamic Studies) 

Universiti Sains Malaysia, 

2013 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 

 

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา         

 

ป จบ 

3-9604-00187-46-5 

 

 

 

 

Malaysia 

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2547 

B.A. (Usuluddin) Al - Azhar 

University, Egypt 

1997 

3 นายมูหัมมัดรอฟลี  

แวหะมะ 

3-9404-00255-00-2 

อาจารย ปร.ด.(อิสลามศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2557 

M.A. (Islamic History and Art) 

Sakarya University, Turkey 

1997 

ศศ.บ. (อิสลามศึกษา), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2534 

4.  นายยูโซะ  ตาเละ 

3-9604-00298-67-4 

อาจารย Ph.D. (Sociology)University 

of Utara Malaysia, Malaysia 

2008 

M.A. (Islamic 

Studies)University of 

Karachi, Pakistan 

1986 

B.A. (Islamic 

Studies)University of 

Karachi, Pakistan 

1984 

5. นายอิลยาส  สีเดะ 

3-9101-00092-71-0 

อาจารย ปร.ด. (อิสลามศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2558 

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2550 

B.A., Arabic Language and 

Islamic Studies, Islamic 

University of Madina, Saudi 

Arabia 

2000 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1อาคารเรียนรวม (อาคาร 19และ 58) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

10.2อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายประเทศไทย ภายใตวิสัยทัศน “ไทยแลนด 4.0” ท่ีตองการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซ่ึงมีการเปลี่ยนผานท้ังระบบ

ใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการ

บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึนและเปนเกษตรกรแบบ

เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู การเปน Smart 

Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 3) เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีการสราง

มูลคาคอนขางต่ํา ไปสูการบริการท่ีมีมูลคาสูง (High Value Services) 4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะ

ต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง (ทีมเศรษฐกิจ, ไทยรัฐฉบับพิมพ 2 พ.ค. 

2559) ซ่ึงเปาหมายสําคัญของนโยบายขางตนเพ่ือนําประเทศไทยสูวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ไดปรับปรุงวิธีการสอนให

สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใหมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

(Work-integrated Learning) มีสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และเพ่ิมสมรรถนะทาง

ภาษาตางประเทศ ท้ังนี้เพ่ือสนองตอบ“ไทยแลนด 4.0” 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณความไมสงบและความรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสําคัญ

ของประเทศท่ีทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในการแกไขปญหา  พลเมืองในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตสวนใหญเปนมุสลิม  ซ่ึงมีอัตลักษณทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ี

แตกตางกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย ปญหาในพ้ืนท่ี 3 ชายแดนภาคใตมีพ้ืนฐานจาก 3 ประการ

กลาวคือ ความขัดแยงทางชาติพันธุ ปญหาทางศาสนา การวางงานและความยากจนในพ้ืนท่ี 

(Chumphot Nurakkate, 2012)  โดยเฉพาะในประเด็นทางศาสนาซ่ึงมีความสลับซับซอนและ

ละเอียดออนมาก  ถึงแมวามีนักวิชาการบางทานพยายามยืนยันวาศาสนาไมใชมูลเหตุท่ีแทจริงของ

เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต แตอยางไรก็ตามวาทกรรมทางศาสนาอิสลาม เชน คํา

วา ญิฮาด ชะฮีด มุนาฟก กาฟรหัรบีย  ฯลฯ ถูกผูกอการนํามาใชในการสรางความรุนแรงในหลาย

กรณี ดังปรากฏในเอกสารภาษามลายูท่ีมีชื่อวา “เบอรจีฮาด ดิ ปตตานี” ซ่ึงเจาหนาท่ีไดพบใน

เหตุการณโศกนาฏกรรม เม่ือวันท่ี 28 เมษายน  พ.ศ. 2547 การบิดเบือนในวาทกรรมศาสนาอิสลาม

ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยกลุมผูท่ีไมหวังดีเพ่ือท่ีจะแผแนวคิดอิสลามแบบสุดโตงและรุนแรง ซ่ึง

กระทบตอความม่ันคงเปนอยางมาก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีนี้  จึงมีหนาท่ีโดยตรงในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจในศาสนาอิสลามท่ีถูกตอง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้จึงไดกําหนดปรัชญาและ
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เปาหมายของหลักสูตรในการสรางบุคลากรอิสลามศึกษาท่ีสามารถนําเสนอความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับอิสลามท่ีถูกตองปราศจากความสุดโตงในเรื่องศาสนา เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรมไดอยางสันติสุข    

 11.3 การประเมินหลักสูตร 

 จากการประเมินผูใชบัณฑิตตอหลักสูตรของวิทยาลัยอิสลามศึกษาในเวที “การสะทอนกลับ

จากผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา” ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 24 ธันวาคม 2558” ประกอบ

กับจาก “รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ปการศึกษา 

2557”  ไดระบุใหหลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีบุคลิกภาพของความเปนผูนําและมีวินัยท้ังตอ

ตนเองและผูอ่ืนมากข้ึน อีกท้ังสงเสริมใหบัณฑิตมีความกลาในการแสดงออกและกลาในการตัดสินใจ 

ให เพ่ิ มทักษะการสื่ อสารและการประสานงานกับผู อ่ืน  นอกจากนี้ ให เพ่ิมสมรรถนะดาน

ภาษาตางประเทศท้ังภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเพ่ือใหบัณฑิตมีความเปนสากลมากข้ึน 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 ขอ 11.2 และขอ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ

พันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากนโยบายของประเทศไทยสู “ไทยแลนด 4.0” ประกอบกับสถานการณความไมสงบและ

ความรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนผลการประเมินผูใชบัณฑิตและผลการ

ประเมินตนเองของหลักสูตร จึงจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา โดยปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับการ

เปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) จัดการศึกษาบางรายวิชาในลักษณะเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (Work-integrated Learning) มีรายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และเพ่ิม

สมรรถนะทางภาษาตางประเทศ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด 

4.0”  นอกจากนี้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ยังไดเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการอิสลาม โดยบูรณาการ

กับศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือผลิตบุคลากรทางอิสลามศึกษาท่ีมีความพรอมทางวิชาการอิสลามศึกษาท่ีถูกตอง 

มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองท้ังทางดานวิชาการและการทํางาน ดํารงตนอยูในกรอบครรลอง

คลองธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางสันติสุข    

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรุง พ.ศ. 2559 นี้สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี คือ เปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนเลิศบน

พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมเพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษย โดยมีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1) สรางความเปน

ผูนําทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 2) 
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พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรู บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 3) ผสมผสานและประยุกตความรูบนพ้ืนฐาน

ประสบการณการปฏิบัติสูการสอนเพ่ือสรางปญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแก

บัณฑิต อีกท้ังสอดคลองกับวิสัยทัศนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ท่ีจะเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําดาน

วิทยาการอิสลามและโลกมุสลิมในภูมิภาค โดยเฉพาะในดานการพัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง

เครือขายทางการศึกษาและวิจัยดานวิทยาการอิสลามในระดับภูมิภาค 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

จํานวน 30 รายวิชา ไดแก 

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 11 รายวิชา คือ 

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร 

417-101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  

417-102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  

425-101 มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม 

426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม 

426-105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน  

427-103 มนุษยกับสังคม 

427-104 อนาคตศึกษา 

428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต 

437-101 ปรัชญาชีวิต 

438-101 ศาสนาวิถี 

 2) คณะศึกษาศาสตรจํานวน 4 รายวิชาคือ 

 261-201 ทักษะการคิด 

264-102 ทักษะชีวิต 

282-201 ชีวิตและสุขภาพ 

299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 

 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 3 รายวิชา คือ 

 746-105 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร 

747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม 

748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4) คณะศิลปกรรมศาสตรจํานวน 2 รายวิชา คือ 

914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย 

914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ 

5) คณะพยาบาลศาสตรจํานวน 1 รายวิชา คือ 

993-101 สุขภาวะกายและจิต 

6) คณะวิทยาการสื่อสาร จํานวน 1 รายวิชา คือ 

870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ 

7) คณะรัฐศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ 

196-101 ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง 

8) กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี จํานวน 2 รายวชิา คือ 

117-111 โลกทัศนอาเซียน 

117-112 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

9) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (กฎหมายอิสลาม) จํานวน 4 รายวิชา คือ 

 766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน  

 766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1  

 766-210 หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม 

 766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1  

10) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม) จํานวน 2 รายวิชา  
คือ 

763-200 การเปนผูประกอบการเบื้องตน 

763-261 การจัดการในอิสลาม 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1) วิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับทุกๆคณะ จํานวน1 รายวิชาคือ 

761-105 วิถีชีวิตมุสลิม     

2)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาจํานวน 5 รายวิชาคือ 

761-100 โลกทัศนอิสลาม  

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ  

761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร 

761-200 สีเราะฮศึกษา 

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม  
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3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จํานวน 6 รายวิชาคือ 

761-100 โลกทัศนอิสลาม  

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ  

761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร 

761-200 สีเราะฮศึกษา  

761-205 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ 

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม  

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม 

จํานวน 8 รายวิชาคือ 

761-100 โลกทัศนอิสลาม  

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ  

761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร 

761-200 สีเราะฮศึกษา  

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม  

761-121 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 

761-220 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2 

761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม จํานวน 5 รายวิชา คือ   

 761-100 โลกทัศนอิสลาม  

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ  

761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร 

761-200 สีเราะฮศึกษา  

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม  

13.3 การบริหารจัดการ 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ทําหนาท่ี

บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

2)  คณะกรรมการหลักสูตร พิจารณาและดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนเพ่ือใหอาจารยผูสอนจัดการ

เรียนการสอน ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
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4) ผูรับผิดชอบหลักสูตร ประเมินผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูใชบัณฑิตและบัณฑิต โดยนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาสตอไป 

 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีองคความรูและความเขาใจเก่ียวกับศาสตรอิสลามอยาง

ครอบคลุม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอยางสมดุลสามารถประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันในพหุสังคมอยางมีความสุข มีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณในการสรางสรรคสังคม 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม 

1.2 ความสําคัญ 

1) ตอบสนองความตองการแตละพ้ืนท่ีของชุมชนในดานการพัฒนาองคความรูและความ

เชี่ยวชาญดานวิทยาการอิสลาม 

2) สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมบนพ้ืนฐานการเรียนรูและความเขาใจเก่ียวกับ

วิทยาการอิสลาม 

3) ตอบสนองอัตลักษณในพ้ืนท่ี 

1.3 วัตถุประสงค  

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

1) มีองคความรูในศาสตรอิสลาม และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเองและสังคมได 

2) มีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมๆ โดยการศึกษา คนควา วิจัยทางดานอิสลาม

ศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูเก่ียวกับวิทยาการ

อิสลามไดอยางถูกตอง 

3) บริการวิชาการดานอิสลามศึกษาท่ีถูกตองใหแกผูสนใจ 

4) มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม มีความสามารถในการประยุกตใช

ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชชีวิตในพหุสังคมอยางมีความสุข 

5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา(5ป) 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานของ 

สกอ. และพลวัตขององค

ความรู 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร

อยางสมํ่าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารยประจํา

หลักสูตร 

3. ติดตามความกาวหนาขององค

ความรูในสาขาวิชา 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคม

ตอบัณฑิต 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา 

4. รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอด 

คลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ความตองการของบัณฑิต 

2. สงเสริมการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนactive 

learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน 

2. active learning 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ  

4. จัดใหมีการดูงานในองคกร

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับอิสลาม 

5. ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนท่ีเนน active 

learning 

1. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนactive 

learning 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  

การเรียนการสอนท่ีเนนactive 

learning 

3. จํานวนโครงการ การดูงานใน

องคกร 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

เรียนการสอนท่ีเนน active 

learning 

3.สงเสริมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูสอนจาก best practice 

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

1. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนท่ีเนน
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

เปนศูนยกลาง 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวย

ตนเอง และการประเมินผลท่ี

เนนพัฒนาการของผูเรียนใน

แผนการจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

4. จํานวนรายวิชาท่ีกําหนด

กิจกรรมการเรียนรูดวย

ตนเอง 

5. จํานวนรายวิชาท่ีใชการ

ประเมินผลท่ีเนนพัฒนาการ

ของผูเรียน 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและ

การประเมินผล 

1. กําหนดใหมีคณะกรรมการ

วิเคราะหขอสอบในทุกรายวิชา 

2. กําหนดเกณฑในการวัดและ

ประเมินแตละรายวิชา 

1. รายงานการวิเคราะหขอสอบ 

2. ผลการวิเคราะหขอสอบ 

3. เกณฑการวัดและประเมินผล 

4. จํานวนรายวิชาท่ีใชวิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑท่ี

กําหนด 

5. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ระบบการวัดและประเมินผล 

5.สงเสริมการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหบรรลุ

มาตรฐานผลการเรียนรู

ทุกดาน 

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการ

จัดการเรียนรูและการประเมิน 

2. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา 

3. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบรวมท้ังทักษะการ

ปฏิบัติการในแตละดาน  

4. ติดตามประเมินทักษะอาจารย 

ในการจัดการเรียนรูและการประ 

1. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนรูตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรูตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละ

ดาน 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การจัดการเรียนรูของ

อาจารย 



12 

 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

เมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูใน

แตละดาน 

4. ผลการประเมินนักศึกษาใน

แตละมาตรฐานผลการเรียนรู 

6. สงเสริมการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ 

1. ใชภาษาอังกฤษ 50% ในการ

จัดการเรียนการสอน 

1. จํานวนอาจารยชาว

ตางประเทศ  

2. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน

ภาษาอังกฤษ 

3. เอกสารประกอบการสอนท่ี

เปนภาษาอังกฤษ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ญ) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วันในการดําเนินการเรียนการสอน 

 วันและเวลาทําการของมหาวิทยาลัย 

 ภาคตน  เดือนสิงหาคม –ธันวาคม 

 ภาคปลาย  เดือนมกราคม –พฤษภาคม 

 ภาคฤดูรอน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในการวางเกณฑคัดเลือกผูเขาศึกษาดังตอไปนี้ 

1) ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
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2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ

เปนไปตามระเบียบขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี

โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรม โครงการรับนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัด

ชายแดนภาคใตใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและโครงการคัดเลือก

โดยตรงท่ีวิทยาลัยอิสลามศึกษาเปนผูดําเนินการ 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอาหรับและอังกฤษคอนขางต่ําจากผลการเรียน

รายวิชา 417-101 และ 714-102 ของนักศึกษาชั้นปท่ี1 

2) ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศคอนขางต่ําจากผล

การเรียนรายวิชา 748-101 

3) ขาดทักษะในการปรับตัวเขากับระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

4) ดานเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัวคอนคางยากจน ไมมีคาลงทะเบียนและคาใชจาย

ระหวางเรียนจากรายงานการประชุมของฝายกิจการนักศึกษามีการกูเงินกยศ. 

มากกวารอยละ 90 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอาหรับและอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ใหเขา

อบรมทักษะภาษาอาหรบัและภาษาอังกฤษจากศูนยภาษาและทดสอบภาษา

อาหรับ วิทยาลัยอิสลามศึกษาอยางตอเนื่อง 

2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานดานอิสลาม

ศึกษาและทักษะการใชภาษาไทยเพ่ืออิสลามศึกษา 

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐานทักษะการใชเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

4) จัดปฐมนิเทศแนะแนวการศึกษาและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและเพ่ิมศักยภาพ

การปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

5) จัดหาแหลงทุนตามความเหมาะสมแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย เชน กูระบบ 

กยศ. 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 1,544,823 1,622,064 1,703,167 1,788,326 1,877,742 

2. คาใชจายดําเนินงาน  

(ไมรวม 3) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 1,844,823 1,922,064 2,033,000 2,088,326 2,177,742 

      

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 

คาหนวยกิต ระดับปริญญาตรี 

1,920,000 4,080,000 6,240,000 8,400,000 8,880,000 

รวมรายรับ 1,920,000 4,080,000 6,240,000 8,400,000 8,880,000 
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หมวดเงิน ปงบประมาณ 

ก. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 2,044,823 2,122,064 2,233,000 2,288,326 2,377,742 

จํานวนนักศึกษา  60 120 180 240 240 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 34,080.38 17,683.87 12,405.56 9,534.69 9,907.26 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 

- หลักสูตรนี้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning รอยละ 70 ของรายวิชา

ท้ังหมด โดยแตละรายวิชาจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning ไมนอยกวารอย

ละ 50 ของจํานวนชั่วโมงบรรยาย 

- ทุกรายวิชาในหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอย

ละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

- หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีสอดแทรก Work Integrated Learning ไมนอยกวารอยละ 30 

ของรายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   136 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา      9  หนวยกิต        

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา     6 หนวยกิต

  3) กลุมสังคมศาสตร ไมนอยกวา      6 หนวยกิต         

  4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     9 หนวยกิต       

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ     100 หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาแกน       15 หนวยกิต           

  2) กลุมวิชาเอก      

  -กลุมวิชาเอกบังคับ      47 หนวยกิต 

  -กลุมวิชาเอกเลือก      12 หนวยกิต 
  -กลุมวิชาสหกิจศึกษาหรือฝกงานและภาคนิพนธ    6  หนวยกิต 

     3) กลุมวิชาโทไมนอยกวา      20 หนวยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

        ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา        9 หนวยกิต 

 ภาษาไทยบังคับ        3 หนวยกิต 

411-101  ภาษากับความคิดและการสื่อสาร    3(3-0-6)      

Language, Thought and Communication 

                  ภาษาอังกฤษบังคับ        6 หนวยกิต 

  417-101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

    English Listening-Speaking 

  417-102  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

    English Reading and Writing  
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เลือกรายวิชาในกลุมนี้  จํานวน 0-4หนวยกิต ตามความสนใจของนักศึกษา 

  417-191  พัฒนาการอาน     2(2-0-4) 

    Reading Development 

  417-193 บันเทิงศึกษาอังกฤษ    2(2-0-4) 

    English Edutainment 

  413-111    ภาษามลายู 1     3(2-2-5) 

    Malay I 

  2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต        

บังคับ       1 หนวยกิต 

281-xxx กีฬา      1(0-2-1) 

Sport 
เลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1   จํานวน   3  หนวยกิต 

264-102  ทักษะชีวิต             3(3-0-6) 

   Life Skills 

282-201  ชีวิตและสุขภาพ     3(2-2-5) 

   Life and Health  

425-101  มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม   3(2-2-5) 

Man and Civilization 

437-101  ปรัชญาชีวิต     3(3-0-6) 

   Philosophy of Life 

993-101  สุขภาวะกายและจิต    3(2-2-5) 

  Healthy Body and Mind 

เลือกรายวิชาในกลุมท่ี 2 จํานวนไมนอยกวา  2      หนวยกิต 

261-201  ทักษะการคิด     2(1-2-3) 

    Thinking Skills 

438-101  ศาสนวิถี      2(2-0-4) 

   Religious Paths 

914-101  วัฒนธรรมและศิลปะไทย    3(3-0-6) 

   Thai Culture and Arts 

914-102  สุนทรียภาพในงานศิลปะ    3(3-0-6) 

 Aesthetics in Artistic Works 
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร        6  หนวยกิต         

วิชาบังคับ      1 หนวยกิต 

761-104  กิจกรรมประกอบหลักสูตร   1(0-0-3) 

  Co-Curricular Activities 

เลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1  จํานวน ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

117-112  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต   3(2-2-5) 

   Wisdom of Living 

196-101 ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง  3(3-0-6) 

   Political Life and Citizenship 

299-101  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต    3(2-2-5) 

  Life Style Enhancement 

427-103  มนุษยกับสังคม     3(3-0-6) 

  Man and Society 

428-101  วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต    3(3-0-6)  

   Ways of Southern Border Community Life 

เลือกรายวิชาในกลุมท่ี 2 จํานวนไมนอยกวา  2 หนวยกิต 

117-111  โลกทัศนอาเซียน     2(2-0-4) 

ASEAN Perspective  

426-104  มนุษยและสิ่งแวดลอม    2(2-0-4)

  Man and Environment   

426-105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   2(2-0-4) 

Social Geography of ASEAN 

427-104  อนาคตศึกษา     3(3-0-6) 

  Future Study 

870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ  3(3-0-6) 

   Media Literacy and Utilization of Information 

4) กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                   9 หนวยกิต       

วิชาบังคับ       3 หนวยกิต 

 748-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ0

1    3(2-2-5) 

   Information Technology 

                                                 
1หากสอบผานทักษะคอมพิวเตอรระดับP หรือG จะไดรับการยกเวนไมตองเรียน748-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 เลือกเรียนดานคณิตศาสตรและสถิติวิชาใดวิชาหนึ่ง 3  หนวยกิต 

 276-101 โพลและการสํารวจสําหรับคนรุนใหม    3(2-2-5) 

   Polls and Surveys of the New Generation 

 746-101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

   Mathematics in Daily Life 

 เลือกเรียนดานวิทยาศาสตรรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  3  หนวยกิต 

 299-103  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม   3(3-0-6) 

   Science , Technology  and  Society 

 724-101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

   Science in Daily Life 

 724-103  วิทยาศาสตรกับสังคม    3(3-0-6) 

   Science and Society 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในวิทยาลัยหรือคณะอ่ืน/

มหาวิทยาลัยอ่ืน ท่ีคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปตตานีพิจารณาแลววาเทียบเทารายวิชาบูรณา

การตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถนํามาเทียบเทาแทนวิชาบังคับในหลักสูตรนี้ได 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   100 หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาแกน   15 หนวยกิต       

  761-100 โลกทัศนอิสลาม      3(3-0-6) 

   Islamic Worldview      

  761-101  อัลกุรอานและซุนนะฮ      3(3-0-6) 

   Al-Qur’an and Sunnah   

  761-200   สีเราะฮศึกษา      3(3-0-6) 

   Sirah Study  

  761-300   วะสะฏียะฮในอิสลาม      3(3-0-6) 

   Wasatiyah in Islam     

  763-200 การเปนผูประกอบการเบื้องตน     3(3-0-6) 

   Introduction to Entrepreneurship 

นอกจากนี้นักศึกษาจะตองผานการทดสอบภาษาอาหรับจากวิทยาลัยอิสลามศึกษาโดยได

คะแนนไมนอยกวา 150 คะแนน หากไดคะแนนนอยกวาท่ีกําหนด นักศึกษาจะตองเขารับการอบรม
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ภาษาอาหรับจากวิทยาลัยอิสลามศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบ โดย

ไดผลการอบรมในระดับผานในแตละข้ันตอนการสอบตามจํานวนชั่วโมง   ดังตอไปนี้  

-คะแนนทดสอบ 0 - 50 จะตองเขารับการอบรมภาษาอาหรับจํานวนไมนอยกวา135 

ชั่วโมง 

-คะแนนทดสอบ 51 - 100 จะตองเขารับการอบรมภาษาอาหรับจํานวนไมนอยกวา 90 

ชั่วโมง  

-คะแนนทดสอบ 101-150 จะตองเขารับการอบรมภาษาอาหรับจํานวนไมนอยกวา 45 

ชั่วโมง  นักศึกษาจะตองมีผลการสอบอยูในระดับผาน 

2) กลุมวิชาเอกบังคับ  จํานวน   47 หนวยกิต 

761-120 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1    1(1-0-2) 

   Tajwid and al-Qur’an I 

761-122 ภาษาอังกฤษสําหรับอิสลามศึกษา   2(2-0-4) 

   English for Islamic Studies 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธในอิสลาม  3(3-0-6) 

  Ethics and Human Relations in Islam 

761-205  อุลูม อัลกุรอาน 1    3(3-0-6) 

Ulum al-Qur’an I 

761-206 อุลูม อัลหะดีษ     3(3-0-6) 

Ulum al-Hadith 

761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ     3(3-0-6) 

Aqidah Islamiyah 

761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม1    3(3-0-6) 

Islamic History I 

761-212 อัลหะดีษ 1     3(3-0-6) 

  Al-Hadith 1 

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม    3(3-0-6) 

Sectarian Thoughts in Islam 

761-220 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2    1(1-0-2) 

 Tajwid and al-Qur’an II 

761-302 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3(3-0-6) 

  Tafsir al-Qur’an I 
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761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3    1(1-0-2) 

  Tajwid and al-Qur’an III 

761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม 1  3(2-2-5) 

  Research Methodology in Islamic Sciences I 

761-329 หลักดะอฺวะฮ     3(3-0-6) 

  Principle of Da’wah 

761-335 สัมมนาทางอิสลาม    3(1-4-4) 

  Seminar on Islam 

763-261          การจัดการในอิสลาม                                     3(3-0-6) 

  Islamic Management 

766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน    3(3-0-6) 

Introduction to Fiqh 

766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1    3(3-0-6) 

   Principles of Fiqh 

3) กลุมวิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

761-211 อุลูม อัลกุรอาน 2    3(3-0-6) 

  Ulum al-Qur’an II 

761-214 สังคมมุสลิม     3(3-0-6) 

  Muslim Society 

761-215  อารยธรรมอิสลาม    3(3-0-6) 

  Islamic Civilization 

761-216  ตัจญวีด      3(2-2-5) 

  Tajwid 

761-218 ศาสนาโลก      3(3-0-6) 

  World Religions  

761-219  อิสลามและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

  Islam and Culture 

761-323  ประวัติศาสตรอิสลาม 2       3(3-0-6) 

  Islamic History II 

761-324 ปรัชญาอิสลาม     3(3-0-6) 

  Islamic Philosophy 
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761-325 อิลมุลกะลาม     3(3-0-6) 

  Ilm al-Kalam 

761-327 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม   3(3-0-6) 

  Political Thoughts in Islam 

761-330  อิสลามในโลกปจจุบัน    3(3-0-6) 

  Islam in Contemporary World  

761-331  เพศสภาวะในอิสลาม    3(3-0-6) 

  Gender Issues in Islam 

761-434 บทบาทของศาสนาในสังคมปจจุบนั  3(3-0-6) 

  Role of Religion in Contemporary Society 

761-436  วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม 2  3(1-4-4) 

  Research Methodology in Islamic Sciences II 

761-450 อิสลามกับสันติภาพ    3(3-0-6) 

  Islam and Peace 

761-451 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2    3(3-0-6) 

  Tafsir al-Qur’an II 

761-453 อุลูมอัลกุรอาน 3     3(3-0-6) 

  Ulum al-Qur’an II 

761-454 อุลูมอัลหะดีษ 2     3(3-0-6) 

  Ulum al-Hadith II  

761-455 ตัครีจฺ อัลหะดีษ    3(3-0-6) 

  Takhrij al-Hadith 

761-456 ขบวนการอิศลาหฺและตัจฺดีด   3(3-0-6) 

  Islah and Tajdid Movement 

766-210 หลักปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม     3(3-0-6) 

Fiqh al-Ibadat 

766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1    3(3-0-6) 

Fiqh al-Muamalat I 

4) กลุมวิชาสหกิจศึกษาหรือฝกงานและภาคนิพนธ จํานวน   6  หนวยกิต 
761-464 สหกิจศึกษา     6(0-36-0) 

Cooperative Education 
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หรือ  

761-461 ภาคนิพนธ     3(0-9-0) 

  Senior Project 

761-463 การฝกงาน     3(0-9-0) 

Field Word 

         5) กลุมวิชาโท จํานวนไมนอยกวา    20 หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งท่ีเปดสอนในวิทยาเขตปตตานี ตามหนวยกิต

ข้ันต่ําของแตละสาขาวิชาโท โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีสนใจท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

สาขาวิชาโทอิสลามศึกษา(สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน) 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาอิสลามศึกษาเปนวิชาโทจะตองลงทะเบียนเรียนจํานวนไมนอยกวา  

20 หนวยกิตแยกเปนกลุมวิชาดังนี้ 

1) กลุมวิชาโทบังคับ  จํานวน   12 หนวยกิต 

761-100 โลกทัศนอิสลาม     3(3-0-6) 

Islamic Worldview 

761-205 อุลูม อัลกุรอาน1     3(3-0-6) 

Ulum al-Qur’an I 

761-206  อุลูม อัลหะดีษ     3(3-0-6) 

Ulum al-Hadith 

761-207 อะกีดะฮอิสลามียะฮ    3(3-0-6) 

  Aqidah Islamiyah  

2) กลุมวิชาโทเลือก  จํานวน   8        หนวยกิต 

 โดยใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาอิสลามศึกษาท่ีอยูในกลุมวิชา 

วิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือก  
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 หมายเหตุ ในกรณีท่ีวิชาแกนหรือวิชาเอกตรงกับกลุมวิชาโทบังคับของนักศึกษา วิทยาลัย

อิสลามศึกษา ท่ีเลือกอิสลามศึกษาเปนวิชาโท  ใหเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุมวิชาเอกบังคับในสาขา

อิสลามศึกษาแทน 
 

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตรและหนวยกิต 

เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตรประกอบดวยเลข 6 หลักเชน 761-101 มีความหมาย

ดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง  รหัสภาควิชา/สาขาวิชา 
เลขรหัสตัวท่ิ 4  หมายถึง  ชั้นป 
เลขรหัสตัวท่ี 5  หมายถึง  กลุมวิชา 
เลขรหัสตัวท่ี 6  หมายถึง  ลําดับวิชา 

 ความหมายของจํานวนหนวยกิตเชน 3 (3-0-6) 

 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาของนักศึกษา 

 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

417-101การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 

xxx-xxxเลือกกลุมมนุษยศาสตร ในกลุมท่ี 11

* 

xxx-xxxเลือกกลุมสังคมศาสตรในกลุมท่ี 22

** 

 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

761-100 โลกทัศนอิสลาม 

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ) 

766-101 กฎหมายอิสลามเบ้ืองตน 

761-122 ภาษาอังกฤษสําหรับอิสลามศึกษา

    

 

 

 

3(2-2-5) 

3 

2 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

 

 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

411-101 ภาษากับความคดิและการสื่อสาร 

417-102 การอานและการเขียนภาษา 

อังกฤษ 

xxx-xxx เลือกกลุมสังคมศาสตรในกลุมท่ี

13

*** 

xxx-xxx เลือกกลุมมนุษยศาสตรในกลุมท่ี

24

**** 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาแกน 

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ) 

761-121 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 

766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3 

 

2 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

1(1-0-2) 

3(3-0-6) 

รวม 16 รวม 18 

 

 

 

  

                                                 
*เลือกเรียน 3 หนวยกิตจากกลุมวิชามนุษยศาสตร ในกลุมที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายวิชาตอไปนี้ 264-102 (ทักษะชีวิต), 282-

201 (ชีวิตและสุขภาพ), 425-101 (มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม), 437-101 (ปรัชญาชีวิต), 993-101 (สุขภาวะกายและจิต). 
**เลือกเรียน 2 หนวยกิต จากกลุมวิชาสังคมศาสตร ในกลุมที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายวิชาตอไปนี้ 117-111 (โลกทัศนอาเซียน), 

426-104 (มนุษยและส่ิงแวดลอม), 426-105 (ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน), 427-104 (อนาคตศึกษา), 870-101 (ความรูเทาทันส่ือและ

การใชสารสนเทศ) 
***เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากกลุมวิชาสังคมศาสตรในกลุมที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายวิชาตอไปนี้ 117-112 (ภูมิปญญาในการ

ดําเนินชีวิต), 196-101 (ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง), 299-101 (วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต), 427-103 (มนุษยกับสังคม), 428-

101 (วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต) 
****เลือกเรียน 2 หนวยกิต จากกลุมวิชามนุษยศาสตรในกลุมที่ 2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังรายวิชาตอไปนี้ 261-201 (ทักษะการคิด), 

438-101 (ศาสนวิถี), 914-101 (วัฒนธรรมและศิลปะไทย), 914-102 (สุนทรียภาพในงานศิลปะ)  
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ช้ันปท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

748-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

761-200 สีเราะฮศึกษา 

 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ 

 ในอิสลาม 

761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1  

761-206 อุลูมอัลหะดีษ 

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม 

xxx-xxx  วิชาเอกเลือก 

 

3(2-2-5) 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

xxx-xxx เลือกเรยีนดานคณิตศาสตรและ

สถิติ5*  

xxx-xxx เลือกเรยีนดานวิทยาศาสตร6** 

บังคับกลุมมนุษยศาสตร 281-xxxกีฬา 

บังคับกลุมสังคมศาสตร 

761-104 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกบังคับ 

761-207 อะกีดะฮอิสลามียะฮ 1 

761-212 อัลหะดีษ 1  

761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม1 

761-220 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2 

xxx-xxx วิชาโท 

 

3 

 

3 

1(0-2-1) 

 

1(0-0-3) 

 

 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-2-1) 

3 

 

รวม 21 รวม 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*เลือกเรียน 3 หนวยกิตจากกลุมวิชาดานคณิตศาสตรและสถิติ จากรายวิชาตอไปนี้ 276-101(โพลและการสํารวจสําหรับคนรุนใหม), 

746-101(คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน) 
**เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากกลุมวิชาดานวิทยาศาสตร จากรายวิชาตอไปนี้ 299-103 (วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม), 724-101 

(วิทยาศาตรในชีวิตประจําวัน), 724-103(วิทยาศาสตรกับสังคม) 
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ช้ันปท่ี 3 

สําหรับนักศึกษาเลือกการฝกงาน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม 

 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกบังคับ 

761-329 หลักดะอฺวะฮ ฺ

761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการ

อิสลาม 1 

761-302 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1   

763-261 การจัดการในอิสลาม 

xxx-xxx  วิชาโท 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

763-200 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน 

 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกบังคับ 

761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 

761-335 สัมมนาทางอิสลาม 

xxx-xxx  วิชาเอกเลือก  

xxx-xxx  วิชาโท 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

1(1-0-2) 

3(1-4-4)  

6 

6 

 

รวม 18 รวม 19 

  ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชาฝกงาน(วิชาเอกบังคับ) 

761-463 การฝกงาน7

*  

 

 

3(0-0-9) 

  รวม 3 

 

 

 

ช้ันปท่ี 4 

สําหรับนักศึกษาเลือกการฝกงาน 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ภาคนิพนธ (วิชาเอกบังคับ) 

761-461 ภาคนิพนธ  

xxx-xxx วิชาโท  

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี  

 

3(0-9-0) 

6 

3 

 

xxx-xxx วิชาโท  

xxx-xxx วิชาเอกเลือก 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี

 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 12 รวม 8 

  

                                                 
*ใหนักศึกษาที่เลือกภาคนิพนธและการฝกงาน จํานวนหนวยกิต 6 หนวยกิต 



28 

 

ช้ันปท่ี 3 

สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม 
 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกบังคับ 

761-329 หลักดะอฺวะฮ ฺ

761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการ

อิสลาม 1 

761-302 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1   

763-261 การจัดการในอิสลาม 

xxx-xxx วิชาโท 

 

3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

763-200 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน 
 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกบังคับ 

761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 

761-335 สัมมนาทางอิสลาม  

xxx-xxx วิชาเอกเลือก 

xxx-xxx วิชาโท 

 

 

3(3-0-6) 

 
 

1(1-0-2) 

3(1-4-4)  

6 

6 

 

รวม 21 รวม 19 

 

 

 

ช้ันปท่ี 4 

สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาสหกิจศึกษา (วิชาเอกบังคับ) 

761-464 สหกิจศึกษา  

 

 

6(0-0-36) 

 

xxx-xxx วิชาเอกเลือก 

xxx-xxx วิชาโท  

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี

 

3 

5 

6 

รวม 6 รวม 14 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาภาษา 

411-101 ภาษากับความคิดและการส่ือสาร       3(3-0-6) 

        Language, Thought and Communication 

 ภาษากับความคิดและการนําเสนอความคิด ทักษะท้ัง 4 ของการสื่อสาร เนนการฝกทักษะ

การอาน การเขียนเพ่ือการคนควา แสดงความรู ความคิดอยางมีข้ันตอนและเปนเหตุผล 

และสามารถเขียนรายงานไดอยางเปนระบบ 

Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative 

skills; emphasis on reading and writing skills through which researching, 

systematic and logical presentation of ideas, and report writing 

413-201 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร1                                                       3(3-0-6) 

            Communicative Malay I 

     ระบบเสียง อักขรวิธีและการอานออกเสียงภาษามลายู  ทักษะการฟง พูด อาน เขียน  

ภาษามลายูในระดับตน โครงสรางประโยคพ้ืนฐานของภาษามลายู คําศัพทและสํานวนท่ีใช

บอย การสนทนาในสถานการณท่ีจําเปนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

     Malay sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, 

speaking, reading and writing skills in Malay; basic sentence structures of 

Malay; frequently used vocabulary and expressions, conversation in daily 

life  

 413-202  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2                                                       3(3-0-6) 

             (Communicative Malay II) 

     ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาภาษามลายูในระดับพ้ืนฐาน  การสนทนาใน

สถานการณท่ีจําเปนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันตอเนื่องจากรายวิชา ภาษาภาษา

มลายูเพ่ือการสื่อสาร1 ตลอดจนความรูเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมมลายู 

     Basic listening, speaking, reading and writing skills in Malay; conversation in 

relevant situations for daily life communication at a higher level as the 

continuity to Malay for Communication 1, including Malay socio-cultural 

information 
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413-203  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 3                                                        3(3-0-6) 

             (Communicative Malay III) 

     ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในบริบทตางๆ เชน ธุรการ การศึกษา การ

ทองเท่ียว เปนตน การสนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย การใชสํานวนในภาษามลายูท่ี

เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมมลายูท่ีมีความสัมพันธกับชนชาติอ่ืนๆ 

     Listening, speaking, reading and writing skills of Malay in various    contexts, 

such as administrative assistant, education, tourism; conversation in various 

situations; suitable idioms in Malay;  including Malay socio-cultural 

information related to other nations 

417-101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ         3(2-2-5) 

 English Listening-Speaking 

การฝกสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวันเนนทักษะการฟงและการพูดโตตอบ

เพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม ฝกฟงเพลง นิทาน ขาว บทบรรยาย

สั้นๆ   

 Practice of English conversations in daily life emphasis on listening and 

speaking skills for accurate and effective communication; practice of 

listening to songs, tales, news and descriptions     

417-102  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

 English Reading and Writing  

การพัฒนาทักษะการอาน เนนการจับใจความสําคัญ ขยายวงศศัพท พัฒนาทักษะการเขียน

ประเภทตาง ในระดับประโยคและขอความสั้น ๆ 

 Developing reading skills focusing on main ideas and vocabulary  

improvement; developing grammatical and meaningful sentences and shot 

paragraph writhing skills 

417-191 พัฒนาการอาน  2(2-0-4) 

  Reading Development 

 การสรางนิสัยในการอานทักษะการอานโดยท่ัวไป ฝกการอานและสรุปความขอเขียนชนิด

ตางๆ ในระดับความยากของศัพทประมาณ 3,000 คําข้ึน 

 (หมายเหตุ: ไมเปดใหนักศึกษาวิชาเอก-โทภาษาอังกฤษ ชั้นปท่ี 2-4) 
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Developing good reading habits; general reading skills; practice of  reading a 

wide range of texts; minimum reading level: 3,000 words 

Note: not offered to 2 nd through 4 th year English majors and minors  

417-193  บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ        2(2-0-4)                

 English Edutainment   

 การเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมและสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบเพ่ือให

ผูเรียนไดความรูและมีทัศนคติทีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

 English skills learning through a variety of activities and other entertainment 

media to enhance students’ knowledge as well as attitudes towards 

language learning 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 

261-201 ทักษะการคิด  2(1-2-3) 

  Thinking Skill 

 ความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบ การใชปญญาหาเหตุผลเพ่ือปองกันและแกปญหา

การริเริ่มแนวคิดใหมในระดับบุคคลและสถาบัน ฝกปฏิบัติวิธีคิด สรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ 

 Significance of systematic thinking; problem solution and prevention through 

logical thinking; initiative of new positive ideas at personal and institutional 

levels; organizing activities to enhance critical, analytical, synthetic and 

creative thinking; decision making; practice of different kinds of thinking 

264-102  ทักษะชีวิต                                   3(3-0-6) 

 Life  Skill 

 ความสําคัญและความหมายของทักษะชีวิต สภาพปญหาและความเปนไปในสังคมยุค

ปจจุบัน คุณคาของชีวิตและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย การเขาใจความรูสึกของตนเอง

และผูอ่ืน การแกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะการปฏิเสธและการตอบรับ คานิยมการ

เลือกบริโภคสื่อ การวางตัวตอเพ่ือนตางเพศ ทักษะการแกปญหาชีวิตเม่ือเผชิญภาวะวิกฤต  

การปรับตัว การเสริมสรางคุณคาชีวิตและสังคม การมีคุณธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สงบสุข 
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 Significance and meaning of life skills; contemporary life problems and 

human situation; value of life and human dignity; understanding of oneself 

and others; constructive problem solving; refusing and accepting skills; 

values relating to media consumption; behavior toward persons on the 

opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment; enhancement of 

life and social values; moral for co-existence  

282-201  ชีวิตและสุขภาพ         3(2-2-5) 

 Life and Health 

 องคประกอบท่ีชวยใหบุคคลมีสุขภาพดีท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ การ

ปฏิบัติท่ีถูกตองในการดูแลสุขภาพหลักการเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการเพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิต การเลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน  การปองกันอุบัติภัยและการปฐม

พยาบาล  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ การสงเสริมบุคลิกภาพ และการแตงกาย 

 Good health factors : physical, emotional, social and spiritual; appropriate 

health care; considerations in selecting  activities and recreation to enhance 

quality of life; selection of daily consumption; accident prevention and first 

aid; precarious behaviours; promoting personality and dress    

425-101 มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม              3(2-2-5) 

 Man and Civilization Heritage  

 มรดกทางอารยธรรม การสงผานและการรับอิทธิพลในการดํารงชีวิต ความเปนมนุษย การ

แสวงหาสันติสุขของมนุษยชาติในศาสนาสําคัญของโลก วิถีชีวิตท่ีพึงประสงคในโลกปจจุบัน 

และการยอมรับความหลากหลายของอารยธรรม   

 Civilization heritage transfer and its influence on human existence; 

humanity; search for peacefulness of mankind through important world 

religions; desirable way of life in the present world; acceptance of 

civilization diversity     

437-101  ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy of life 

ความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญา หลักเกณฑการจัดสินคุณคาของชีวิต เพ่ือไปสูคุณคาทางสังคม

โดยนําวิธีการทางจริยศาสตรมาประยุกตใชใหเกิดแนวทางท่ีเหมาะสม 
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 Basic concepts in philosophy; criteria for judging life and social values based  

 on ethical approaches  

426-104 มนุษยและส่ิงแวดลอม 2(2-0-4)          

(Man and Environment) 

วิวัฒนาการของมนุษย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความเชื่อ พฤติกรรมการบริโภค การตระหนัก

ดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และการเตรียมตัวรับมือตอภัยพิบัติ 

Human evolution, basic knowledge of natural resources and environment, 

relationship between human and environment, belief, consumer behavior, 

environment awareness, disaster, disaster preparedness and coping 

strategies 

438-101  ศาสนวิถี 2(2-0-4) 

 Religious Paths 

หลักศาสนาตาง ๆ และจริยธรรม เนนความเขาใจและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับทุกศา

สนิกเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding 

and proper practice for peaceful co-existence of believers of different 

religions 

914-101  วัฒนธรรมและศิลปะไทย                  3(3-0-6) 

        Thai Culture and Arts 

   คุณคาความงามและความซาบซ้ึงในวัฒนธรรมและศิลปะไทยสภาพทางการเมืองเศรษฐกิจ 

   และสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะในแตละยุคสมัย 

Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic 

and political influences on artistic works in particular periods 

914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ                 3(3-0-6) 

 Aesthetics in Artistic Works  

องคประกอบ รูปแบบและเนื้อหา เอกภาพ ความประสาน และความขัดกันความงามใน

งานทัศนศิลป  นาฏศิลปและสังคีตศิลป        

Composition; form and content; unity, harmony and contrast; aesthetics in 

visual art, dance and music 
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993-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 

(Healthy Body and Mind) 

สุขภาวะแบบองครวม การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสรางเสริม

วุฒิภาวะทางอารมณและสุนทรียารมณ 

Holistic health; physical and mental health care; personality development; 

emotional quotient and aesthetics 
 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 

761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร                   1(0-0-3) 

 Co-Curricular  Activities 

การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพ่ือนมนุษย

เปนกิจท่ีหนึ่ง ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเปนทีมท้ังใน

สาขาวิชาและหรือระหวางสาขาวิชา ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

 Knowledge integration activities, emphasis on the benefits to society and 

mankind as first priority; cultivation of morality, ethics, and public mind, 

team working within and/or across disciplines under supervision of advisors 

117-111 โลกทัศนอาเซียน 2(2-0-4) 

 (ASEAN Perspective) 

 พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน และการ

ยกระดับสูการเปนประชาคมอาเซียน ขอมูลเก่ียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

 Evoluation of ASEAN and their cooperation toward the ASEAN Community; 

general information of ASEAN countries 

117-112  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต                 3(2-2-5) 

 Wisdom of Living 

 ภูมิปญญาการคิดและการบริหารจัดการชีวิตอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

และกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมท่ีหลากหลายสูการดําเนินชีวิต การมีจิต

สาธารณะและรักษสิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม 

จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 Wisdom, thinking and life management in accordance with changes in Thai 

and global societies; integration of cultural diversity into a way of life, 

public-mindedness and environmental conservation,  happy living based  

on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles 

196-101  ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง         3(3-0-6) 

 Political Life and Citizenship 

ความเปนพลเมืองกับการดําเนินชีวิตในระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ

ชีวิต 

 Citizenship and ways of life in political economic and social system; life 

management 

299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต                  3(2-2-5)             

 Life Style Enhancement 

           สังคมภิวัฒน ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับวิญูชน กระบวนการกลุมเพ่ือการ

พัฒนา การรับรูความสุขและความสําเร็จของสังคม เจตคติตอการมีชีวิตในสังคม จิตวิทยา

สังคมเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันอยางสมานฉันท จิตวิทยาแบบพอเพียง สมดุลแหงชีวิต

และสังคมท่ียั่งยืน กระบวนการนวสมัยภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม การมีจิตสาธารณะและ

สํานึกรักษถ่ิน ธรรมชาติศึกษา การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเคารพศักด์ิศรีความเปน

มนุษย 

 Socialization; proper etiquette; group process of development;  perception  

of social success and happiness; attitudes toward social living; social 

psychology for co-existence and reconciliation, self-sufficiency psychology; 

life balance and sustainable society; innovative processes in southern 

multicultural society; public-mindedness and conservation consciousness of 

homeland; nature study; moral and ethical enhancement; respect for 

human dignity 
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426-104  มนุษยและส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 

 (Man and Environment) 

 วิวัฒนาการของมนุษย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความเชื่อ พฤติกรรมการบริโภค การตระหนัก

ดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และการเตรียมตัวรับมือตอภัยพิบัติ 

 Human evolution, basic knowledge of natural resources and environment, 

relationship between human and environment, belief, consumer behavior, 

environment awareness, disaster, disaster preparedness and coping 

strategies 

426-105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                       2(2-0-4) 

 Social Geography of ASEAN 

            ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน ประวัติและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 

ความรวมมือของประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก ดานการเมืองและความม่ันคง ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุม ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรค 

 General information about ASEAN countries, history and importance of 

ASEAN community, ASEAN countries cooperation, i.e. political and security, 

economic, social and cultural, impact of group forming including problem 

and barrier 

427-103  มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

       Man and Society 

 มนุษยในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสรางและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย เศรษฐกิจ 

กฎหมาย การเมือง การปกครองและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม

และผลกระทบ  การปรับตัวและการดํารงชีวิตในสังคม เนนบริบทภาคใต 

Man as a social member; structure and evolution of social human, 

economic, legislative, political, governmental and environmental systems; 

socio-culture change and their impacts; adaptation and living in society 

culture; emphasis on southern context 
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427-104 อนาคตศึกษา 3(3-0-6)       

 Future Studies 

 พลวัต ผลกระทบ กระบวนทัศนเชิงอนาคตในบริบทสังคมไทยและสังคมโลกเนนการ

วิเคราะหปญหาและแนวโนมประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ

การเมือง สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมเพ่ือนําไปสูการดํารงอยูของสังคมอยางสันติและ

ยั่งยืน 

 Dynamism and its impacts; futuristic paradigms in Thai and global societies, 

emphasis on analysis of problems and trends in population, environment, 

energy, technology, economy, politics, society, culture, and ethics for 

peaceful and sustainable society 

428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต      3(3-0-6) 

 Ways of Southern Border Community life  

            ความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ ความขัดแยง การปรับตัว ทุนทาง

สังคม ภูมิปญญา  เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน ปญหาและทางเลือกเชิงนโยบาย

ภาครัฐเพ่ือการพัฒนา             

Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital, 

local wisdom, sufficiency economy; case study of a community: problems, 

state policy alternatives in development 

870-101  ความรูเทาทันส่ือและการใชสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Media Literacy and Utilization of Information 

 ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหลง

และการเขาถึง การใชประโยชนจากสื่อและสารสนเทศ ความรูเทาทันสื่อ อิทธิพลของ

ขาวสารและสื่อท่ีมีตอชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม คานิยมและความหมายท่ีแฝง

เรนในเนื้อหาสารผานสื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์หมวดคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

Significances of information for life-long learning; nature and form of 

information; resources and access; utilization of media and information; 

media literacy; influence of news and media on daily life; social and 
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cultural value and hidden meaning in message of mass communication; 

ethical issues and copyright law 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

276-101 โพลและการสํารวจสําหรับคนรุนใหม   3(2-2-5) 

 Polls and Surveys of the New Generation 

 ความหมายและประเภท ความสําคัญและบทบาทของโพลและการสํารวจ ข้ันตอนการ

จัดทําโพลและการสํารวจเครื่องมือสําหรับการจัดทําโพลและการสํารวจ การเก็บรวบรวม

ขอมูล วิธีการทางสถิติสําหรับโพลและการสํารวจ สถิติเชิงบรรยาย  สถิติเชิงสรุปอางอิง 

การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล การรายงานผลโพลและการ

สํารวจ การประยุกตใชผลโพลและการสํารวจในชีวิตประจําวัน การพัฒนาโพลและการ

สํารวจเปนงานวิจัย 

 Definitions and types; significance and role of polls and surveys; procedures 

of polls and surveys; polls and surveys documents; data collecting; statistics 

methods; descriptive statistics; inferential statistics; chi-square test; 

interpretation and presentation of poll and survey results; application of 

poll and survey  result in daily  life; development of polls and surveys to 

research project 

299-103  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม       3(3-0-6) 

 Science , Technology  and  Society 

 ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศ

และสิ่งแวดลอมผลกระทบ ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและ

สังคม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาสังคมการปองกันแกไขปญหาสังคม

ท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 Progress in science and technology; dynamics; ecosystems and 

environment; impacts of science and technology on health, environment 

and society; science and technology in social development; preventing and 

solving social problem arising from science and technology impact    
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724-101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

  ธรรมชาติและองคประกอบของวิทยาศาสตร ความกาวหนาของวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ี เก่ียวกับพลังงาน อาหาร สุขภาพ ยารักษาโรค สิ่งทอ ท่ีอยูอาศัย 

เครื่องใชไฟฟา สิ่งแวดลอมและมลพิษ การจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีทางเลือก 

 Nature and component of science; advances in science; science and 

technology of energy, food, health, medicine, textile, household, electrical 

appliances; environment and pollution; environmental management and 

alternative technology  

724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม      3(3-0-6) 

       Science and Society 

          แนวคิดและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร  วิธีการทางวิทยาศาสตร  เอกภพ  ระบบสุริยะ  

โลก สสารและพลังงานพลังงานทดแทน สิ่งแวดลอมและมลพิษ  ความสัมพันธระหวาง

มนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆปญหาทางโภชนาการและสุขภาพการสื่อสารโทรคมนาคมการ

ขนสง การเกษตรและอุตสาหกรรม ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม

มนุษย 

 Concepts and development of science; scientific methods; universe, solar 

system, earth, matter and energy; environment and pollution; relationship 

between man and other living organisms; nutrition and health problem; 

breakthroughs in science and technology; telecommunication; 

transportation; agriculture and industry; impacts of science and technology 

on human society 

746-101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

    (Mathematics in Daily Life) 

    คณิตศาสตรรอบตัว คณิตศาสตรกับธรรมชาติ คณิตศาสตรกับเทคโนโลยี การใหเหตุผล  

    และตรรกศาสตร คณิตศาสตรสําหรับแกปญหาและการตัดสินใจ การประยุกตใช 

    คณิตศาสตร สถิติในชีวิตประจําวัน 

    Mathematics around us; mathematics and nature; mathematics and 

    technology; reasoning logics; mathematics for problems solving and  

    decision making; applications of mathematics; statistics in daily life 
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748-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ                      3(2-2-5) 

 Information Technology 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการประยุกต การจัดการระบบ

สารสนเทศ การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตและ

การประยุกต การใชโปรแกรมสําเร็จรูป จริยธรรมในการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขาย     

 Introduction to computers, database and applications, information system 

management, data communication and computer network, internet and 

applications, use of software packages, ethics for computer users and 

network   

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

1) กลุมวิชาแกน    

761-100  โลกทัศนอิสลาม 3(3-0-6) 

 Islamic Worldview 

 โครงสรางศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลักอะกีดะฮ อิบาดะฮ อัคลาก เปนตน  

 Brief structure of Islam; principles of Aqidah, Ibadah, Akhlaq, etc 

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ 3(3-0-6) 

 Al-Qur’an and Sunnah 

 นิยาม ความเปนมา โครงสราง เนื้อหา ความมหัศจรรย ตลอดจนความสําคัญของอัลกุ

รอานและซุนนะฮในฐานะแหลงท่ีมาของอิสลาม  

 Definition, historical background, structure, content, miracle and the 

importance of al-Qur’an and Sunnah as  sources of Islam     

761-200  สีเราะฮศึกษา 3(3-0-6) 

 Sirah Study 

 วิธีการศึกษาสีเราะฮ การวิเคราะหและวิพากษเนื้อหาสีเราะฮท้ังในยุคมักกะฮและยุค 

มะดีนะฮ ตลอดจนการประยุกตใชบทเรียนจากสีเราะฮในการดําเนินชีวิต 

 Methods of Sirah studies; analysis and criticism of Sirah contents in both 

Meccah and Medinah era; in addition to lessons derived from its Sirah 

applications in daily life 



41 

 

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม 3(3-0-6) 

  Wasatiyah in Islam  

 นิยาม ลักษณะเฉพาะ ขอบขาย หลักการและความสําคัญของวะสะฏียะฮในอิสลาม

ตลอดจนการนําวะสะฏียะฮมาใชในสังคมปจจุบัน  

 Definition, characteristics, scope, principle and significance of Wasatiyah in 

Islam, including its application in the contemporary society 

763-200 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Entrepreneurship 

 แนวคิดการเปนผูประกอบการ การประยุกตทฤษฏีของการเปนผูประกอบการ วิธีการเริ่ม

ธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม การวิเคราะหและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความ

เปนไปได การออกแบบเกณฑสําหรับการวางแผน การจัดทําแผนธุรกิจและการพัฒนา

ธุรกิจ การรับผิดชอบตอสังคม หลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจในอิสลาม  

 The concept of entrepreneurship, application of entrepreneurship theory, 

how to start a business or develop a new business, analyzing and evaluating 

business opportunities, feasibility study; planning design, business plan and 

business development; corporate social responsibility; Islamic business 

ethics 

 

2) กลุมวิชาเอกบังคับ 

 

761-120 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 1(1-0-2) 

 Tajwid and al-Qur’an I  

หุกมนูนสากีนะฮ ตันวีน มีมสากีนะฮ มัดและกฎเกณฑตางๆ ในการอานอัลกุรอานให

ถูกตอง พรอมกับทองจําอัลกุรอาน สูเราะอัลอะลา และสูเราะอัลฆอชียะฮ 

Hukum Nun Sakinah, Tanwin, MimSakinah, Mad and other rules of reading 

al-Qur’an correctly, memorizing al-Qur’an surah al-‘Ala’  and surah  al- 

Ghasyiah 

 

 

 



42 

 

761-122 ภาษาอังกฤษสําหรับอิสลามศึกษา 2(2-0-4) 

  English for Islamic Studies  

ภาษาอังกฤษสําหรับอิสลามศึกษาเบื้องตน หลักอีมานอิสลามและอิหสาน คําศัพททาง

อิสลามศึกษาท่ัวไป  

English for Basic Islamic studies; Iman, Islam and Ihsan, terminology of 

Islamic Studies 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธในอิสลาม 3(3-0-6) 

  Ethics and Human Relations in Islam 

 จริยธรรมและบทบาทของจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปองกันและการ

แกปญหาสังคม จริยธรรมสวนบุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลาม และวิเคราะห

บทบัญญัติอิสลามท่ีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธเพ่ือนําไปประยุกตใชในสังคม 

Ethics and its role in personality development, protecting and solving social 

problems; individual and social ethics in Islam and analytical study of the 

Islamic principles relating to human relations which are applicable in the 

society 

761-205 อุลูม อัลกุรอาน1 3 (3-0-6) 

 Ulum al-Qur’an I 

ประวัติความเปนมาของอุลูมอัลกุรอาน วะหยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน 

โครงสรางของเลม แนวเนื้อหา การประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความ

แตกตางระหวางสูเราะฮ มักกียะฮและมะดะนียะฮ 

Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation and 

transcription of al-Qur’an; structure and contents of the Holy Scripture; the 

revelation and its causes; study of the distinction between Makkiah and 

Madaniah 

761-206 อุลูม อัลหะดีษ  3 (3-0-6) 

 Ulum al-Hadith 

ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและความสําคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ 

สายสืบ(Sanad) และตัวบท (Matan)หะดีษ การจําแนกประเภทและชนิดตางๆ ของ 

หะดีษ ตลอดจนมุศฏอละห อัลหะดีษ (Mustalah al-Hadith) 
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Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of Hadith); definition, 

significance, and record of al-Hadith; chain (sanad) and text (Matn) of al-

Hadith; classifications and types of Hadith, and Hadith terminology 

(Mustalah al-Hadith) 

761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ  3 (3-0-6) 

 Aqidah Islamiyah 

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประวัติความเปนมาของวิชาอะกีดะฮ  อีมาน 

อิสลามและอิหสาน สิ่งท่ีทําใหเสียอีมาน การบารออและการวาลาอ การศรัทธาตออัลลอฮ 

การศรัทธาตอบรรดามะลาอิกะฮ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเปนศาสดา วัน 

อาคิเราะฮ เกาะฎออและเกาะดัร 

Definition, scope, significance and historical background of ‘Aqidah;  Iman, 

Islam and Ihsan; causes of deterioration of Iman; Bara’ and Wala’; belief in 

Allah and His angels, Holy Books, prophets and prophethood; belief in the 

Hereafter, destiny (belief in fate and divine decree) 

761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม 1  3(3-0-6) 

 Islamic History I 

การกําเนิด พัฒนาการ ระเบียบวิธีและหลักฐานทางประวัติศาสตรอิสลามโดยสังเขป

ประวัติศาสตรอิสลามในสมัยของเคาะลีฟะฮอัรรอชิดูนท้ังสี่ ไดแก อบูบักร อุมัรอุษมานและ

อาลี 

Origin, development, methodology and historical sources of Islamic history; 

abrife of during the period of KalifahAr-Rashidun: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, 

and ‘Ali 

761-212  อัลหะดีษ 1 3(3-0-6) 

 al-Hadith I  

วิเคราะหประวัติผูรวบรวมหะดีษ และเง่ือนไขของการรวบรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งหะดีษท่ี

ถูกตองท้ังหก (เศาะฮีหุสสิตตะฮฺ) พรอมกับแนวทางและกระบวนการตัครีจญ 

Analytical study of the history of Hadith collectors and conditions of 

collection especially the six righteous Ahadith (Sahih al- Sittah) with process 

and methods of Takhrij 
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761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม 3(3-0-6) 

Sectarian Thoughts in Islam 

กําเนิด พัฒนาการและแนวคิดสําคัญของสํานักคิดตางๆ ในอิสลาม เชน อะฮลุสุนนะฮ 

วัลญะมาอะฮ คอวาริจญ ชีอะฮ มุรญิอะฮ ญะบาริยะฮ กอดะริยะฮ และมุอตะซิละฮ 

Origin, development and core thoughts of various schools in Islam: Ahl al-

Sunnah wa al-Jama‘ah, al-Khawarij, Shi‘ah, al-Murji‘ah, al-Jabriyah, al-

Qadariyah and al-Mu‘tazilah 

761-220 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2       1(1-0-2) 

Tajwid and al-Qur’an II 

หุกมมัด ชนิดของมัดและกฎเกณฑตาง ๆ ในการอานอัลกุรอานใหถูกตองพรอมกับ

ทองจําอัลกุรอาน สูเราะฮอันนาบะอ และสูเราะฮอัลบุรูช 

Hukum of Mad, kinds of Mad and rules of reading al- Qur’an, memorizing  

al-Qur’an  surah al- Naba’ and surah al- Buruj 

761-302 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1  3 (3-0-6) 

 Tafsir al-Qur’an I 

อายะฮท่ีเก่ียวกับอะหกามตางๆ เชน ซีนา ลิอาน กลาวหาผูอ่ืนทําซีนา ขโมย และอายะฮท่ี

เก่ียวกับมารยาทตางๆ ท่ีปรากฏในสเูราะหอัลนูรและอัลหุุร็อต 

Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an, accusing someone commit 

Zina, thief and Qur’anic verses on moral ethics as describing in surah al-Nur  

and al-Hujurat 

761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 1 (1-0-2) 

Tajwid and al-Qur’an III 

กฎเกณฑตางๆในการอานอัลกุรอาน เชน หุกมรออ  อัสสักตะอ อัลอิดฆอม มาครัจญ และ 

ซีฟต อัลหุรูฟ เปนตน พรอมกับทองจําอัลกุรอาน สูเราะฮ อัลหุุร็อต  อัลมุลกและอัล

กอลัม 

Rules of reading al-Qur’an such as hukum Ra’, al-Saktah, al-Idgham, al-

Makhraj and sifat al-Huruf; memorizing al-Qur’an surah al-Hujurat al-Mulk 

and al-Qalam 
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761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม 1 3 (2-2-5) 

Research Methodology in Islamic Sciences I 

ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม ระเบียบวิธีวิจัยทางอิสลาม เครื่องมือ 

และเทคนิคการวิจัย การวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม การเลือกหัวขอวิจัย การตั้ง

สมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล 

ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย 

Definitions of research; Islamic concept of research; research methods in 

Islam, instruments and techniques; documentary and field research; 

selection of research topics; hypotheses; literature review; data collection; 

data analysis and interpretation; research report writing 

761-329 หลักดะอฺวะฮ 3 (3-0-6) 

Principles of Da‘wah 

ความหมาย เปาหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮในอิสลาม ประวัติการดะอวะฮของ

บรรดาศาสดา กระบวนทัศนอิสลามในการดะอวะฮและการดะอวะฮในมิติสากล สื่อและ

เทคนิคการดะอวะฮในสังคมปจจุบัน 

Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in Islam; history of 

prophets’ Da‘wah; Islamic view on Da‘wah and its universal dimensions; 

means and techniques of Da‘wah in modern society 

761-335 สัมมนาทางอิสลาม 3 (1-4-4) 

Seminar on Islam 

สัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวกับอิสลามและสังคมมุสลิม เชน สถานภาพสตรีมุสลิม บทบาทผูนํา

ศาสนาในการพัฒนา เปนตน 

Seminar on issues related to Islam and Muslim societies such as Muslim 

women status, role of Muslim leaders in development etc 

763-261 การจัดการในอิสลาม 3(3-0-6) 

 Islamic Management 

มุมมองของอิสลามและการจัดการเชิงสังเคราะห วรรณกรรมในการจัดการ สภาพแวดลอม

และวัฒนธรรมองคการ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การนํา การจูงใจ 

การสื่อสารและการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง จริยธรรมอิสลาม
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ในการทําธุรกิจ คุณภาพและความเปนเลิศในการจัดการ การพัฒนาการจัดการอยาง

ตอเนื่อง ประเด็นการจัดการระดับโลก 

Islamic perspective and synthesis of management; literature on 

management; environment and corporative culture; management process; 

planning, organizing, leading, motivating, communicating and controlling; 

managing change and conflict; Islamic business ethics; management quality 

and excellence; continuous management development; global 

management issues 

766-101  กฎหมายอิสลามเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

Introduction to Fiqh 

ความหมายของฟกฮฺและชะรีอะฮ กําเนิดและพัฒนาการของฟกฮฺ ฐานะและบทบาทของ

ฟกฮฺในยุคตางๆ รวมท้ังศึกษา มัซฮับ (สํานักคิด) ตางๆ ของฟกฮฺ โดยเนนมัซฮับชาฟอีย 

Definitions of Fiqh and Shari’ah; origin and development of Fiqh, status and 

roles of Fiqh in several periods; Mazhab (schools of thoughts) in Fiqh with 

special reference to Mazhab Shafi’e 

766-102 หลักกฎหมายอิสลาม  1 3(3-0-6) 

Principles of  Fiqh I 

ประวัติความเปนมาของวิชาอุศูลุลฟกฮฺ หุกม(บทบัญญัติ) ประเภทและท่ีมาของหุกม เชน 

อัลกุรอาน หะดีษ อิจญมาอฺ และกิยาส 

History of the Principles of Fiqh; Islamic jurisprudence; types and sources of 

Hukm such as al-Qur’an, Hadith, Ijtima’, and Qiyas 

 

4) กลุมวิชาเอกเลือก 

 

761-211 อุลูมอัลกุรอาน 2 3(3-0-6) 

 Ulum al-Qur’an II 

การอรรถาธิบายอัลกุรอาน หลักการตีความและนักตีความ อายาตมุหฺกะมาต และมุตะชาบิ

ฮาต นาสิคและมันซูค 
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Interpretation of the Qur’an; principles of interpretation (Usul al-Tafsir); 

interpreters (Mufassirun); Muhkamat verses and Mutashabihat verses, and 

abrogator verses( Nasikh) and abrogated verses (Mansukh) 

761-214  สังคมมุสลิม 3(3-0-6) 

Muslim Society 

ความหมาย ความเปนมา และพัฒนาการของสังคมมนุษย แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของ

นักสังคมวิทยามุสลิม กําเนิดและพัฒนาการของสังคมอิสลาม การจัดระบบทางสังคม 

สถาบันทางสังคม สวัสดิการและการพัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาทาง

สังคม แนวทางการสรางสังคมอิสลามยุคใหม และสภาพสังคมมุสลิมปจจุบันโดยเนนสังคม

มุสลิมในประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียน 

Definition, historical background and development of human society; social 

concept and philosophy of Muslim sociologists; origin and development of 

Islamic society: social orders, institutions, welfare and social development; 

social changes and problems; Islamic social construction in modern era; 

current phenomena of Muslim society, with special emphasis on Muslim 

society in Thailand and ASEAN countries 

761-215 อารยธรรมอิสลาม 3(3-0-6) 

Islamic Civilization 

ความหมาย ขอบขาย และการกําเนิดอารยธรรมอิสลาม อารยธรรมเชิงจิตวิญญาณและ

อารยธรรมเชิงวัตถุ สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการทหารและ

สถาบันการศึกษา การบูรณะอารยธรรมในยุคสมัยตาง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามท่ี

มีตออารยธรรมอ่ืนๆ 

Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its spiritual and 

material bases; administrative, economic, military and educational 

institutions; civilizational restoration in various periods; influences of Islamic 

civilization on others 
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761-216  ตัจญวีด 3(2-2-5) 

Tajwid 

ประวัติความเปนมาและความสําคัญของวิชาตัจญวีด กฎเกณฑตางๆในการอานอัลกุรอาน

ใหถูกตอง การฝกอานสูเราะฮอัลบะเกาะเราะฮฺและสูเราะฮอ่ืนๆ 

Historical background and importance of Tajwid subject; rules of reciting al-

Qur’an correctly; reciting al-Qur’an  from surah al-Baqarah and others 

761-218 ศาสนาโลก  3(3-0-6) 

World  Religion 

ทฤษฎีการกําเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติศาสตรและหลักธรรมคําสอนของ

ศาสนาท่ีสําคัญโดยสังเขป 

Theories on religious origins, development of religions, brief history and 

teachings of major religions 

761-219 อิสลามและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

Islam and Culture 

หลักฐานตางๆ จากอัลกุรอาน หะดีษและตามแนวคิดของปวงปราชญมุสลิมท่ีเก่ียวกับ

วัฒนธรรม เชน การอะกีเกาะฮ การกลาวสลาม การคิตาน การแตงกาย อาหาร วันสําคัญ

ตางๆ และพิธีการเก่ียวกับศพ 

Evidences from the Qur’an, Hadith and cultural,concept for Muslim scholars 

example ‘Aqiqah, greeting (giving Salam), Khitan (circumcision), dressing, 

food, important days and corpse ceremony arrangement 

761-323 ประวัติศาสตรอิสลาม  2 3(3-0-6) 

Islamic History II 

ประวัติศาสตรอิสลามในราชวงศอุมัยยะฮ อับบาซียะฮ อุษมานียะฮและโมกุล การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญของวิทยาการดานตาง ๆและความสัมพันธกับตางประเทศ 

Islamic history during the Umayyad, the Abbasid, the Ottoman and the 

Mogul Dynasties: administration, economy, society, knowledge 

advancements and international relations 
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761-324 ปรัชญาอิสลาม 3 (3-0-6) 

Islamic Philosophy 

กําเนิด พัฒนาการ และความสําคัญของวิชาปรัชญาในอิสลาม ความสัมพันธระหวาง

ปรัชญากับศาสนา ประเด็นปญหาตางๆ ในทางปรัชญาอิสลาม อิทธิพลของปรัชญากรีกใน

ปรัชญาอิสลาม ประวัติและแนวคิดเชิงปรัชญาของนักปรัชญามุสลิมสําคัญๆ 

Origin, development, and importance of philosophy in Islam; relationship 

between philosophy and religion; issues in Islamic philosophy; influences of 

Greek philosophy on Islamic philosophy; history and philosophical thoughts 

of major Muslim philosophers 

761-325 อิลมุลกะลาม 3(3-0-6) 

 Ilm al-Kalam 

 ความแตกตางระหวางแนวความคิดคนรุนกอน (สะลัฟ) และคนรุนหลัง (เคาะลัฟ) ในเรื่อง

คุณลักษณะของอัลลอฮ 

 Differences between Salaf and Khalaf thoughts on attributes of Allah 

761-327  แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม 3(3-0-6) 

 Political Thoughts in Islam 

พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎีและระบบการเมืองในอิสลาม อํานาจ

อธิปไตย ระบบซูรอ (Shura) ความเสมอภาค การคัดเลือกผูนํา อะหลุลฮัลล วัลอักด (Ahl 

al-Hall wa al-‘Aqd) การบัยอะฮ (Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม 

แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญมุสลิมในยุคตน โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการ

เมืองของนักคิดมุสลิมสมัยใหม เชน ชาห วะลียุลลอฮ  ญะมาลุดดีน  อัลอัฟฆอนีย  มุหัมมัด 

อับดุฮและรอชีด รีฎอ  ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลามกับระบบการเมือง

สมัยใหม 

Basic political concepts in Islam; theories and political systems in Islam; 

sovereignty; shura system; equality; leader selection; Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, 

pledge of allegiance; history of establishment of Islamic state; political 

thoughts of early Muslim scholars compared with those of modern Muslim 

scholars; such as Shah Waliyullah, Jamaluddin al Afghani Muhammad 

Abduh, Rashid Rida: and comparison of the Islamic and modern political 

systems  
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761-330 อิสลามในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

Islam in Contemporary World 

สถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปจจุบัน รวมท้ังสาเหตุของความ

ตกต่ําของโลกมุสลิม 

Status of the Muslim world after World War II; causes of degradation of  

Muslim world 

761-331 เพศสภาวะในอิสลาม 3(3-0-6) 

Gender Issues in Islam 

แนวคิดอิสลามวาดวยความแตกตางทางเพศสภาวะ เสรีภาพและความเสมอภาคระหวาง

เพศ กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของเพศตรงขาม อิทธิพลของลัทธิสตรีนิยม

ท่ีมีตอสังคมมุสลิม เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมกับสตรีในสังคมปจจุบัน ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชนในอิสลาม 

Islamic views towards genders; liberty and equality between sexes; Islamic 

law relating to the transgression of gender rights; influence of feminism on 

Muslim society; comparison of the Muslim women’s status with that in 

present society; human rights in Islam 

761-434 บทบาทของศาสนาในสังคมปจจุบัน 3(3-0-6) 

Role of Religion in Contemporary Society 

การวิ เคราะห ฐานะ และบทบาทของศาสนาในโลกปจจุบัน เนนผลกระทบของ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีตอความเชื่อทางศาสนา และการปฏิบัติ 

Analysis of status and the role of religion in the contemporary world by 

emphasizing the impacts of scientific and technological advancement onto 

religious beliefs and practices 

761-436  วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม 2 3(1-4-4) 

Research Methodology in Islamic Sciences II 

การเขียนโครงการวิจัย ทําวิจัยภาคปฏิบัติ และการเขียนรายงานการวิจัย 

Writing research proposal; conducting practical research; research report 

writing  
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761-450  อิสลามกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

Islam and Peace 

สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีในแนวทางของอิสลาม แนวคิดของ

นักปราชญมุสลิมตอเหตุการณความรุนแรง การจัดการความขัดแยงในอิสลาม การตอตาน

ลัทธิการกอการราย และแนวทางการอยูรวมกันในพหุสังคม ตลอดจนวิเคราะหสถานภาพ

และบทบาทของศาสนาในการสรางสันติภาพในโลกปจจุบัน 

Peace according to al- Qur’an and al- Hadith; means of peace in Islam; 

Muslim scholars’ views about violence; conflict solving  in Islam; anti-

terrorism and co-existence in pluralistic society; analysis of religious status 

and its role in creating peace in contemporary world 

761-451 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2 3(3-0-6) 

Tafsir al-Qur’an II 

อายะฮฺท่ีเก่ียวกับสังคม  เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข การปกครอง สิ่งแวดลอม 

จักรวาลและวิทยาศาสตร 

Qur’anic verses on society, economy, education, public health, 

government, environment, universe and sciences 

761-453  อุลูมอัลกุรอาน 3 3(3-0-6) 

Ulum al-Qur’an III 

การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ (Ta’wil)  การถอดความ 

(Istinbat) การเขาใจ (Fahm)  และการแปลความหมายอัลกุรอาน  อายาตมุหกะมาต และ

มุตะชาบิฮาต นาสิคและมันสูค 

Clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation (Ta’wil), extraction 

(Istinbat), understanding, and translation of al-Qur’an; Muhkamat and 

Mutashabihatverses; abrogator verses (Nasikh) and abrogated verses 

(Mansukh) 

761-454 อุลูมอัลหะดีษ 2 3(3-0-6) 

Ulum al-Hadith II 

ประวัติการรวบรวมหะดีษ  ริญาล อัลหะดีษ (Rijal al-Hadith)  ญัรหและตะอดีล (Jarhwa 

Ta‘dil)  อิลัล อัลหะดีษ (‘Ilal al-Hadith)  ฆอรีบ อัลหะดีษ (Gharib al-Hadith) และมุค
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ตะลัฟ อัลหะดีษ (Mukhtalaf al-Hadith) การปลอมแปลงหะดีษ ตําราและนักปราชญ  

หะดีษท่ีสําคัญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตําราหะดีษท้ังหก (Kutub al-Sittah) 

History of Hadith compilation; Hadith reporters (Rijal al-Hadith); 

JarhandTa‘dil; ‘Ilal al-Hadith;  Gharib al-Hadith; Mukhtalaf al-Hadith; 

Hadith fabrication; major books and scholars of Hadith, especially the six 

Hadith books (Kutub al-Sittah) 

761-455 ตัครีจญ อัลหะดีษ 3(3-0-6) 

Takhrij al-Hadith 

กําเนิด พัฒนาการและความสําคัญของวิชาตัครีจญ อัลหะดีษ แนวทางและกระบวนวิธีการ

ตัครีจญ แผนภูมิสะนัด ตําราและนักปราชญท่ีเก่ียวของ การใชคอมพิวเตอรในการตัครีจญ 

Origin, development and importance of Takhrij al-Hadith; process and 

methods of Takhrij; chart of chain (sanad); relevant books and scholars; 

using computer for Takhrij 

761-456  ขบวนการอิศลาหและตัจญดีด 3(3-0-6)          

  Islah and Tajdid Movement 

นิยาม และความจําเปนของขบวนการอิศลาหและตัจญดีดในอิสลาม กําเนิด โครงสราง 

เปาหมายและยุทธศาสตรของขบวนการอิศลาหและตัจญดีดท่ีสําคัญๆ ในอิสลาม ตลอดจน

แนวคิดของนักคิดมุสลิมท่ีสําคัญๆ ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 18 จนถึงปจจุบัน 

Definition and importance of reform (Islah) and renewal (Tajdid)movement 

in Islam; emergence, structure, aim and strategy of some major  Islah and 

Tajdid movements in Islam; thoughts of some great Muslim thinkers since 

18th century to the present days 

766-210  หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม               3(3–0–6) 

 Fiqh al-Ibadat 

ฟกฮฺในสวนท่ีเก่ียวกับศาสนพิธีตางๆ (อิบาดาต) ท้ังหมดคือการทําความสะอาด  การ

ละหมาด  การถือศีลอด การจายซะกาต และการประกอบพิธีหัจญ 

Fiqh on all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer (Salat), fasting 

(Siyam),  alms giving (Zakat), and performing Hajj 
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766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1 3(3-0-6) 

Fiqh  al-Muamalat I 

ศึกษาการซ้ือขายในอิสลาม ประเภทตางๆ ของการซ้ือขาย การโฆษณาสินคา การลดแลก

แจกแถม การคุมครองผูบริโภค การปรับข้ึนราคาสินคา การกักตุนสินคา ลิขสิทธิ์ทางการ

คา การซ้ือขายผานระบบอิเลคโทรนิค การเชา การจํานํา จํานอง การวาจางสัญญาท่ีไมมี

การตอบแทน เชน วะกัฟ ฮิบะฮฺ และฮะดียะฮฺ 

Fiqh in relation to sale contract, advertisement, consumer protection, price 

increasing, pledge and mortgage (Rahn), e-commerce, hire of property, 

intellectual property, and gift 

 

5) กลุมวิชาสหกิจศึกษาหรือฝกงาน และภาคนิพนธ 

 

761-461 ภาคนิพนธ 3(0-9-0) 

 Senior Project 

นักศึกษาทําวิจัยในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาเปน

ผูใหคําแนะนํา นําเสนอผลในรูปแบบรายงานและนําเสนอท่ีประชุมสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

Student’s conducting the research related to Islamic Studies under 

supervision of supervisor; written report and presentation  in the seminar of 

Islamic Studies 

761-463  การฝกงาน 3(0-9-0) 

         Field Work 

               การฝกงานในหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอิสลามศึกษา ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง และ 

               ทํารายงานเสนอ 

               Field work in various business units involving Islamic Studies for a 

               minimum of 300 hours and written report required 

761-464 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 

Cooperative Education 

การปฏิบัติงานเต็มเวลาของนักศึกษาดานอิสลามศึกษา ในสถานประกอบการหรือใน

องคการท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบ ภายใตการดูแลและแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ
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ศึกษาและท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ  จัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานสหกิจ

ศึกษา 

Full-time job training in field of Islamic studies at work place or related 

organization, under supervision of the College and employment site; written 

report and presentation or required. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน ป 2560 2561 2562 2563 

1. 3-9411-

00001-65-1 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายอับดุลรอชีด 

เจะมะ 

-M.A.  

 

-ศศ.บ.  

-Islamic Studies 

 

-อิสลามศึกษา 

-University of Karachi, 

Pakistan 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1991 

 

2529 

300 300 300 300 

2. 3-9404-

00255-00-2 

อาจารย นายมูหัมมัดรอฟลี  

แวหะมะ 

 

-ดุษฎีบัณฑติ  

-M.A.  

 

- ศศ.บ.  

- อิสลามศึกษา 

-Islamic History 

and Art 

-อิสลามศึกษา 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-Sakarya University, Turkey 

 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 

1997 

 

2534 

300 300 300 300 

3. 3-9604-

00187-46-5 

อาจารย นายอับดุลฮาดี   

สะบูดิง 

-Ph.D.  

 

- ศศ.ม.  

- B.A. 

-Islamic Studies 

 

- อิสลามศึกษา 

- Usuluddin 

-UniversitiSains Malaysia, 

Malaysia 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-Al-AzharUniversity, Egypt 

2013 

 

2547 

1997 

300 300 300 300 

4. 3-9604-

00298-67-4 

อาจารย นายยูโซะ   

ตาเละ 

 

-Ph.D. 

 

-M.A.  

 

-B.A. 

-Sociology  

 

-Islamic Studies 

 

-Islamic Studies 

-University of Utara  

Malaysia, Malaysia  

-University of Karachi, 

Pakistan 

-University of Karachi, 

Pakistan 

2008 

 

1986 

 

1984 

 

300 300 300 300 
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ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน ป 2560 2561 2562 2563 

5. 3-9101-

00092-71-0 

อาจารย นายอิลยาส  สีเดะ 

 

-ดุษฎีบัณฑติ 

-ศศ.ม. 

-B.A. 

- อิสลามศึกษา 

- อิสลามศึกษา 

-Arabic 

Language and 

Islamic Studies 

- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

2558 

2550 

2000 

300 300 300 300 

 

3.2.2 อาจารยประจํา 

  - อาจารยชุดเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร 
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4.ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

     ขอกําหนดในการทําโครงงานสาขาวิชาอิสลามศึกษาจัดใหมีข้ึนเพ่ือการฝกฝนปฏิบัติ
งานวิจัยโดยกําหนดเปนรายวิชา 761-461ภาคนิพนธ ซ่ึงนักศึกษาจะตองทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับอิสลาม
ศึกษาในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและวรรณกรรม เปนการศึกษา
ในเชิงลึกในดานอิสลามศึกษา นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชานี้จะตองทําวิจัยและนําสงรายงานตามรูปแบบ
และระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

4.1 คําอธิบายโดยยอ 
      โครงงานวิจัยสาขาอิสลามศึกษา สงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะในการทําวิจัยในสาขา

อิสลามศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยท่ีประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1)  สามารถทํางานเปนปจเจกหรือเปนกลุมได 
2)  มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยดานอิสลามศึกษา 
3)  มีทักษะในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงานวิจัย 
4)  สามารถเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอท่ีประชุมได 

4.3 ชวงเวลา  
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4 

4.4 จํานวนหนวยกิต  
   3 หนวยกิต 3(2-2-5)  

4.5 การเตรียมการ 
1)  จัดเตรียมคณาจารยท่ีปรึกษาท่ีจะดูแลรายวิชาภาคนิพนธ  
2)  อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมินผล 
3)  อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 
4)  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย 
5)  จัดใหมีเวทีนําเสนอผลงายวิจัยดานอิสลามศึกษา 

4.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําภาคนิพนธ 
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลาและจากการเขียนรายงาน 
3) ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม  
4) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม  
5) ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน  
6) การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงาน 
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5. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

     นักศึกษาจะตองฝกงานในหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับอิสลามศึกษา นักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนแลวไมนอยกวา 6 ภาคการเรียน ตองฝกงานในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

แลวทํารายงานเสนอ 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐ และหนวยงานเอกชน 

2) บูรณาการความรูเพ่ือนําไปแกปญหาสําหรับการฝกประสบการณภาคสนาม ไดอยาง

เหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงาน/

สถานประกอบการได 

4) มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม รวมท้ังแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน

อยางสรางสรรค 

5) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงาน 

6) เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 

7) มีความกลาในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหมี 

คุณภาพยิ่งข้ึน 

5.2 ชวงเวลา 

การฝกงาน  :  ภาคฤดูรอนของชั้นปท่ี 3  

สหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4 

5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

กําหนดใหนักศึกษาฝกงานจํานวนไมนอยกวา 300 ชั่วโมงและกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติ

สหกิจศึกษา จํานวน 16 สัปดาห ณ สถานประกอบการท่ีรวมจัดสหกิจศึกษากับสถานศึกษา 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

ฝกงาน  3  หนวยกิต 3(0-0-9) 

สหกิจศึกษา   6  หนวยกิต 6(0-36-0) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรูผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษ ผานการทดสอบ 

ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

1. เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

2. รวมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 

3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

4. จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนโดยใช

ภาษาอังกฤษรวมดวยไมนอยกวารอยละ 50 

5. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/

มหาวิทยาลัย ผานทางโปรแกรม Tell Me More 

6. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงาน

ในตางประเทศ 

7. นักศึกษาบางสวนเขารวมศึกษาแลกเปลี่ยนตางประเทศ 

ผานทางโครงการเครือขายอิสลามศึกษานานาชาติ 

(IISN) 

2. มีความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการวิจัย และท่ี

เก่ียวของกับอิสลามศึกษา 

 

 

 

 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน การสืบคนจากหองสมุด จากฐานขอมูล

ตางๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning 

3. ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชน 

ClassStart, Google Classroom, Kahoot, LMS1, 

LMS2 

4. สงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 

เชน Powerpoint, Prezi, VDO clip, Facebook Live 

3. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการ

เพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน

กิจท่ีหนึ่ ง มีลักษณะของบัณฑิต

มาตรฐานสากล (I-WiSe) 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการท่ีเนนประโยชน

ของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 

 

 

 

3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการท่ีเนนประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

4. สนับสนุนการรวมโครงการในวันประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตสํานึกของการดําเนินการเพ่ือประโยชน

ของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งในการเรียนการสอน และ

การทํากิจกรรมของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนโครงการ Social Enterprise and 

Economic Development (SEED) 

4) มีภาวะความเปนผูนําดานศาสนา

อิสลาม 

1. จัดอบรมภาวะผูนําศาสนาอิสลาม 

2. สงเสริมใหมีการละหมาดรวมในมัสยิด 

3. สงเสริมใหมีการทองจําอัลกุรอานและบทขอพรใน

พิธีกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับศาสนาอิสลาม 

4. จัดใหมีการเยี่ยมเยียนองคกรตางๆทางศาสนาอิสลาม 

5) มีความสามารถในการปาฐากถา

ธรรมในท่ีสาธารณะ 

1. จัดอบรมการการปาฐากถาธรรมในรูปแบบอิสลาม 

2. ฝกใหมีการปาฐากถาธรรมในชั้นเรียน 

3. ฝกใหมีการอานคุฏบะฮในละหมาดวันศุกร 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

   2.1 ผลการเรียนรูคาดหวังของหลักสูตร   

1) ประพฤติตนในทางวิชาการและการทํางานในลักษณะท่ีสะทอนคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม

มีความรับผิดชอบมีบุคลิกความเปนผูนําและการอุทิศตนเองเพ่ือประโยชนของผูอ่ืนเปนท่ีตั้ง 

2) มีความเขาใจในองคความรูเก่ียวกับอิสลามศึกษาท้ังแนวคิดโมเดลและหลักการในการ

วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณตลอดจนการประยุกตแนวคิดดังกลาวในบริบทสังคมปจจุบันและบรูณา

การกับศาสตรท่ีเก่ียวของได 

3) ออกแบบวิธีการแกไขปญหาทางอิสลามศึกษาไดอยางสรางสรรคมีทักษะในการวิเคราะห

เชิงปริมาณผานทางเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติตลอดจนการประยุกตใชในการจัดการขอมูลทาง

อิสลามศึกษาได 
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4) ใชทักษะการนําเสนอท้ังโดยวาจาและงานเขียนทํางานรวมกับผูอ่ืนทักษะการคิดแกไข

ปญหาทักษะการจัดการขอมูลทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตมี

ความพรอมในการทํางาน 
 

2.2 กลยุทธการสอนกลยุทธการประเมินผลและCurriculum Mapping 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1.1 มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต 

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน

สํานึกในหนาท่ีของตนเองและ

ผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในสิทธิ และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

1.2 ตระหนักและเห็นคณุคาใน

ความตางและหลากหลายของ

วัฒนธรรมทองถ่ินและนานาชาต ิ

1.3เสียสละและจติสาธารณะท่ี

ถูกตองดีงาม 

 

1) เนนการเขาช้ันเรียน การตรงตอ

เวลา ความซื่อสัตยและความรับผิด 

ชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย  และ

การแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนการเรียนรูจากสถานการณจรงิ 

บทบาทสมมติ กรณตีัวอยาง 

สถานการณจําลองและสื่อตางๆ 

3) มอบหมายงานกลุมและหรืองาน

รายบุคคลใหคิดทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนแกเพ่ือนมนุษย 

4) มอบหมายงานกลุมหรืองาน

รายบุคคลใหศึกษาบุคคลท่ีมีความ

เสียสละและจิตสาธารณะตอสังคม 

5) เขารวมกิจกรรมในวันถือ

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หน่ึง(เชน ใหคิดคําขวัญ และจดัทํา

โปสเตอรเก่ียวกับความเสียสละและ

จิตสาธารณะท่ีถูกตองและดีงาม) 

6) อบรมจริยธรรม/บรรยายและ

นําเสนอกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ(เชน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีวัตถุ 

ประสงคไมสุจรติ หรือจากมิจฉาชีพ 

เปนตน) 

1) ประเมินจากการเขาช้ันเรยีน

สม่ําเสมอ การตรงตอเวลาของนักศึกษา

ในการเขาช้ันเรียน การเขารวมกิจกรรม 

ความซื่อสัตย และการสงงานท่ีไดรับ

มอบหมายตรงเวลา   

2) ประเมินจากการมอบหมายงานเดี่ยว

และงานกลุมท่ีมีการคนหาขอมูลจาก

แหลงเรียนรูตางๆโดยจะตองมีการ

อางอิงท่ีมาของขอมูล 

อยางครบถวน 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

5) ประเมินจากการทํางานกลุมและ

ผลงานของกลุม   

6) ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย 
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2) ดานความรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

2.1 เขาใจความรูพ้ืนฐานของศาสตร

สาขาตางๆ   ท่ีเก่ียวของกับการ

ดํารงชีวิต 

2.2 รอบรูโดยผสมผสานเน้ือหาใน

ศาสตรตาง ๆทันตอ  เปลี่ยนแปลง

ของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

2.3 แสวงหาความรูจากงานวิจัย

หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

2.4 มีความเขาใจองคความรู

เก่ียวกับอิสลามศึกษา 

1) ใหความรูครอบคลมุทฤษฎีและ

หลักการท่ีควรจัดในกลุมภาษา กลุม

มนุษยศาสตร กลุมสังคมศาสตร และ

กลุมวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

2) จัดใหมีการเรียนรูจากสื่อท่ีทันตอ

เหตุการณปจจบัุน 

3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญ หรือมปีระสบการณ

ตรง 

4)มอบหมายงานใหคนควาจากสื่อ/

งานวิจัยและแหลงเรยีนรูท่ีหลาก 

หลาย 

5) จัดใหมีการเรียนรูจากสภาพจรงิ 

ประเมินความรูของนักศึกษาจาก

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตางๆ 

จากสิ่งตอไปน้ี 

1) การนําเสนอผลงาน 

2) งานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) ประเมินผลดวยผลการตรวจผลงาน

การทดสอบยอย การสอบกลางภาค

และการสอบไล 

 

3) ดานทักษะทางปญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

3.1 สามารถบูรณาการความรูใน

ศาสตรตางๆ ใหเกิด ประโยชนแก

ตนเองและสวนรวม 

3.2 สามารถสบืคนและประยุกตขอมูล

จากแหลงเรยีนรู ท่ีหลากหลาย 

3.3 สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทัน

สถานการณ 

3.4  สามารถนําความรูไปเช่ือมโยงกับ

ภูมิปญญา ทองถ่ินเพ่ือทําความเขาใจ

และสรางสรรคสังคม 

3.5 มีความสามารถประยุคตความรู

เก่ียวกับอิสลามศึกษาและแกไขปญหา

ทางอิสลามศึกษาไดอยางสรางสรรค 
 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝก

ทักษะการคิด(ท่ีเนนการบูรณาการ

ความรูในศาสตรตางๆ)ท้ังรายบุคคล

และเปนกลุม เชน สะทอนคิด 

อภิปรายกลุม วิเคราะหกรณีศึกษา

จากสื่อประเภทตางๆ การโตวาที การ

จัดทําโครงการ   

2) จัดกิจกรรมท่ีนักศึกษามีโอกาสคิด

วิเคราะหจากกรณีศึกษา บทบาท

สมมตุิ สถานการณจริง 

3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาส

ปฏิบัติจริงและเรียนรูจากแหลงเรียนรู

ในทองถ่ิน 

4) อภิปรายกลุมยอยจากสื่อตางๆ เชน 

ภาพถาย โปสเตอร ขาว 

5) สํารวจปญหาเก่ียวกับบทเรียนใน

ภาคสนาม 

6) ใหนักศึกษาสืบคนจากแหลงเรียนรูท่ี

1) ประเมินจากการรวมแสดงความ

คิดเห็น 

2) ประเมินจากการทํางานกลุม 

3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

4) ประเมินจากการเขียนรายงานของ

นักศึกษา 

5) ประเมินจากขอสอบ/การสัมภาษณ/

การสังเกต/การทําแบบฝกหดั/

แบบทดสอบ/ท่ีใหนักศึกษาไดฝก

แกปญหา 

6) วัดและประเมินความสามารถในการ

ปรับเปลีย่นตนเองใหเปนผูรับสารท่ี

รูเทาทันสื่อ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

หลากหลาย 

7) สอนใหคิดแบบวิทยาศาสตรและฝก

วิธีการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร 

8) ใชการสอนแบบ PBL 

9) สอนใหคิดแบบวิเคราะหแยกแยะ

องคประกอบของกระบวนการผลิตสื่อ

ประเภทตางๆ 

10) ฝกแกโจทยปญหา 

4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

4.1 มีความรับผดิชอบตอหนาท่ีใน

ฐานะผูนําหรือ สมาชิกกลุม 

4.2 สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรบั

ความคิดเห็นและ ทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

4.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน

ในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

4.4 สามารถรวมกลุมคิดรเิริ่ม วางแผน 

และตดัสินใจแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

4.5 รับผิดชอบในการเรยีนรูอยาง

ตอเน่ือง 

1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปน

กลุม ฝกการเปนผูนําสมาชิกกลุม ฝก

ความรับผิดชอบและปฏิสมัพันธ

ระหวางกัน และ/หรือนําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

2) มอบหมายงานรายบุคคลและงาน

กลุมใหนักศึกษาตดิตามสื่อขาวสารอยาง

ตอเน่ืองจากแหลงเรียนรูประเภทตางๆ 

3) เสนอผลงานโดยการจัดบอรด

นิทรรศการ 

4) ศึกษาภาคสนามและนําผล

การศึกษาภาคสนามมาจัดแสดงและ

อภิปรายในช้ันเรยีน 

5) ทัศนศึกษาและมอบหมายงานให

สรุปผลการทัศนศึกษาเปนกลุม  

6) จัดสถานการณท่ีเปนปญหาให

นักศึกษารวมกลุมกันแกไขปญหา  

7) มอบหมายงานรายบุคคล 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก

ของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม 

2) ประเมินความสม่ําเสมอของการเขา

รวมกิจกรรมกลุม 

3) ประเมินความรับผดิชอบในหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4) ประเมินการทํางานกลุม 

5) ประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 

6) จัดโอกาสใหเพ่ือนรวมช้ันประเมิน

การทํางานกลุม 

7) จัดใหมีแบบทดสอบความรูจากการ

ทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

5.1 สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการฟง พูด อาน 

เขียน 

5.2 กาวทันเทคโนโลยีปจจบัุนและ

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมกับสถานการณเพ่ือการ

สืบคน  นําเสนอและสื่อสาร 

5.3 เขาใจปญหา วิเคราะห และ

เลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตร

และสถิติท่ีเหมาะสมในการแกปญหา 

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษท่ีเนนการฝกทักษะท้ังสี่ 

ของการสื่อสารในระหวางผูเรียน ผูสอน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให

นักศึกษาสามารถพูด เขียน วิเคราะหและ

แสดงความคดิเห็นจากสื่อท่ีนําเสนอ 

3)  ฝกปฏิบัติการฟงจากสื่อประเภทตางๆ   

4) ฝกเขียนเพ่ือการสื่อสารในรายงานกลุม

และรายงานเดี่ยว 

5) บรรยาย สาธิต และฝกปฏิบัติการพูด

ภาษาไทย วิจารณการฝกปฏิบัติและรวม

อภิปรายเสนอแนะขอบกพรอง 

6) ฝกปฏิบัติการเปดรับสื่อและขาวสาร

ประเภทตางๆ 

7) จัดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตรและ

สถิต ิ

8) บรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ 

9) ฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะห

ขอมูลและนําเสนอขอมูลทางสถิติ 

10) มอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง

จากเว็บไซตสื่อการสอน  e-learning และทํา

รายงานโดยเนนการคนควาจากแหลงท่ีมา

ของขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

1) การมสีวนรวมในช้ันเรียน 

2) ทักษะในการเขียนรายงาน 

3) ใบงาน 

4) ทักษะในการพูด 

5) ทักษะการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6) ความสามารถในการใชทักษะ

ทางคณิตศาสตรและสถิตเพ่ือ

อธิบาย ผลงานไดอยางเหมาะสม 

7) ประเมินจากรายงานและ

รูปแบบการนําเสนอดวยสื่อ

เทคโนโลย ี

8) การสังเกตพฤติกรรม 
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5.Curriculum Mapping 
     5.1แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)รายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาของวิทยาลัย

อิสลามศึกษา 

 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาภาษา : 

บังคับ 

                    

417-101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ       -     -         

417-102 การอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
      -     -         

รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาภาษา : 

เลือก 
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

411-101 ภาษากับความคดิและการ

สื่อสาร 
      -     -         

417-191 พัฒนาการอาน       -     -         

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ       -     -         

413-201 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 1                     
413-202 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2                     
413-203 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3                     
รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชา

มนุษยศาสตร 
                    

บังคับ                     

281-xxx เลือกเรียนกีฬา 1 รายวิชา       -     -         



67 

 

 

 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

เลือกรายวิชากลุมท่ี 1  จํานวน 3 หนวย

กิต 
                    

264-102 ทักษะชีวิต       -     -         

282-201 ชีวิตและสุขภาพ       -     -         

425-101 มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม       -     -         

437-101 ปรัชญาชีวิต       -     -       - - 

993-101 สุขภาวะกายและจิต 

 
      -     -         

เลือกรายวิชากลุมท่ี 2 ไมนอยกวา 2 

หนวยกิต 
                    

261-201  ทักษะการคิด       -     -         
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

438-101  ศาสนวิถี       -     -        - 

                     

914-101 วัฒนธรรมและศลิปะไทย       -     -         

914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ       -     -         

รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชา

วิทยาศาสตรฯ 
                    

บังคับ                     

748-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ       -    - -         

เลือก                     

276-101 โพลและการสํารวจสําหรับคน

รุนใหม 
      -     -         
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

299-103  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคม 
      -     -         

724-101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน       -     -         

724-103  วิทยาศาสตรกับสังคม       -     -         

746-101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       -     -         

รายวิชาแกนวิทยาลัยอิสลามศึกษา                     

1) กลุมวิชาแกน                     

761-100 โลกทัศนอิสลาม                     

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ                     

761-200 สีเราะฮศึกษา                     

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม                     
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

763-200 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน                     

2)  กลุมวิชาเอกบังคับ                     

761-120  ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1                     

761-122  ภาษาอังกฤษสําหรับอิสลาม

ศึกษา 
                    

761-203  จริยธรรมและมนุษยสมัพันธใน

อิสลาม 
                    

761-205  อุลูม อัลกุรอาน 1                     
761-206  อุลูม อัลหะดีษ                      
761-207  อะกีดะฮ อิสลามียะฮ                     
761-208  ประวัติศาสตรอิสลาม 1                     
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

761-212  อัลหะดีษ 1                     

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม                     

761-220 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2                     

761-302 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1                     

761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3                     

761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการ

อิสลาม1 
                    

761-329 หลักการดะอฺวะฮ ฺ                     

761-335 สัมมนาทางอิสลาม                     

3)  กลุมวิชาเอกเลือก                     

761-211 อุลูมอัลกุรอาน 2                     
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

761-214 สังคมมสุลมิ                     

761-215 อารยธรรมอิสลาม                     

761-216 ตัจญวีด                     

761-218 ศาสนาโลก                      

761-219 อิสลามและวัฒนธรรม                     

761-323 ประวัติศาสตรอิสลาม 2                        

761-324 ปรัชญาอิสลาม                     

761-325 อิลมุลกะลาม                      

761-327 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม                     

761-330 อิสลามในโลกปจจุบัน                     

761-331 เพศสภาวะในอิสลาม                     
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

761-434 บทบาทของศาสนาในสงัคม

ปจจุบัน 
                    

761-436 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษา 2 
                    

761-450 อิสลามกับสันติภาพ                     
761-451 อรรถาธิบายอัลกุรอาน2                     
761-453 อูลูมอัลกุรอาน 3                     
761-454 อุลูมอัลหะดีษ 2                     
761-455 ตัครีจฺ อัลหะดีษ                      
761-456 ขบวนการอิศลาหฺและตจัฺดีด                      
4)  กลุมวิชาสหกิจศึกษาหรือฝกงาน                     
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับ

และเอกเลือก 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1. จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

761-461 ภาคนิพนธ                     

761-463 การฝกงาน                     

761-464 สหกิจศึกษา                     
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด) 

    เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

กระบวนการ ผูรับผิดชอบ กําหนดเวลา 

1. ประเมินความสอดคลองของ

ขอสอบ ถึงผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ก อนสอบ กลางภ าคและ

ปลายภาค 10 วัน 

2. ประเมินความสอดคลองของ

ขอสอบกับวัตถุประสงคของ

รายวิชา 

ประธานหลักสูตร ก อนสอบ กลางภ าคและ

ปลายภาค 7 วัน 

3. คณะกรรมการประจําวิทยาลัย

รับรองผลการประเมินของ

รายวิชา 

หัวหนาภาค โดยการมอบอํานาจ

ข อ งค ณ ะ ก ร รม ก ารป ระ จํ า

วิทยาลัย 

ก อนสอบ กลางภ าคและ

ปลายภาค 3 วัน 

4. ประเมินผลการฝกงาน/การ

ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

จากอาจารยผูสอน ผูเก่ียวของใน

สถานประกอบการ ผลงานของ

นักศึกษา 

อาจารย ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา

แ ล ะ ผู เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น ส ถ า น

ประกอบการ 

หลังสิ้นสุดกระบวนการฝก

ปฏิบัติงาน 

5. นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์

ของตนเอง 

นักศึกษา สัปดาหสุดทายของภาค

การศึกษา 

6. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ผูใชบัณฑิต เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.

2558 

2) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของแผนกวิชาและวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

4) สงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การเตรียมการในระดับคณะ/ วิทยาลัย 

1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศ  

2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมดานการสอน การจัดทําเอกสารประกอบการ

สอนและการวิจัย 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พ้ืนฐาน การสรางครูมืออาชีพ การสอนท่ีเนน active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซ่ึงครอบคลุม

ทักษะการจัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัด

และการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ/ วิทยาลัย 

1) จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับอาจารยใหม ในดานการเรียนการสอน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน

ตางประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุน

สนับสนุนเงินคาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการ

เรียนการสอน และทําวิจัย 

การพัฒนาระดับคณะ / วิทยาลัย 

1)  วิทยาลัยจัดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับอาจารย 
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2)  วิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการทําวิจัยและการเขียนบทความ  

วิชาการใหอาจารย 

3)  วิทยาลัยจัดโครงการเพ่ือเปนเวทีใหอาจารยมีบทบาทในการบริการวิชาการและทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชน 

4)  วิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการเพ่ือใหอาจารยเขารวมนําเสนอและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะ/วิทยาลัยดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรในภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ี วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) มีผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา 

หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

4) มีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ี จัดทํา มคอ.3 และ มคอ 4 วางแผนการจัดการ

เรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตาม

ประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ 

 
2. บัณฑิต 

1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียทุกป เพ่ือนําขอมูลไป

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2) มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรกําหนดเกณฑและคุณสมบัติของนักศึกษาใหมโดยอิงตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทรและวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หลักสูตรไดมีจัดเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 โดยใหนักศึกษาทุก

คนเขารวมกิจกรรมในโครงการตางๆท่ีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอิสลามศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหนักศึกษามี

ความพรอมท้ังดานวิชาการและดานการใชชีวิตกอนเขาศึกษา 
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3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตรไดเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลนักศึกษาแตละชั้นปแกภาควิชาฯ เพ่ือ

แตงตั้งและจัดอบรมแนวทางการใหคําปรึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะเปนผูใหคําแนะนําดานวิชาการ 

การใชชีวิตและปญหาอ่ืนๆ หากปญหาดังกลาวเกินกําลังของอาจารยท่ีปรึกษาใหอาจารยท่ีปรึกษาแจง

หัวหนาแผนกเพ่ือประสานงานกับฝายท่ีเก่ียวของตอไป 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation skills)  

หลักสูตรไดแจงอาจารยผูสอนใหใชเทคนิคการสอนท่ีเสริมทักษะดานนี้ในบางหัวขอของ

รายวิ ช าต างๆ  ท่ี เป ดสอน  โดยรวม กับคณ ะจั ด โครงการ  (International Islamic Studies 

Networking : IISN) เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดมีเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ 

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ และยังเปนโอกาสในการไปศึกษาตอยังตางประเทศในอนาคตอีกดวย 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

1) มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษา 

2) มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 

3) มีการระบบการจัดการขอรองเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการจักการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

4.อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรทําการสํารวจจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร เสนอภาควิชาอิสลาม

ศึกษาใหรับทราบ เพ่ือวิเคราะหความตองการอาจารยในรอบ 5 ป อีกท้ังกําหนดเกณฑคุณสมบัติและ

วิธีการคัดเลือกของอาจารยใหม ในเรื่องผลการเรียน ผลงานวิชาการ ทักษะดานภาษาตางประเทศ 

ทัศนคติและบุคลิกภาพ โดยเนนความสอดคลองของสาขาวิชาท่ีจบโดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาอิสลามศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ อาจารยใหมจะ

ไดรับการปฐมนิเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

หลักสูตรกําหนดในอาจารยประจําหลักสูตรตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาอาจารย เชน ดานการ

เรียนการสอน ดานการทําวิจัย อยางนอย 1 กิจกรรมตอภาคการศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตร

ตองนําผลท่ีไดจากกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมอาจารย

ประจําหลักสูตรเม่ืออาจารยประจําหลักสูตรพบเจออุปสรรคใดๆ ควรนําแจงปญหาและอุปสรรคใน

การทํางาน การเรียนการสอน ใหหัวหนาแผนกทราบเพ่ือดําเนินการแกไขตอไปอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญา
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โท ทางหลักสูตรและภาควิชากําหนดไววา ภายใน 2 ปจะตองไปเรียนตอในระดับปริญญาเอก โดยจะ

ชวยประสานงานในเรื่องทุนการศึกษาจากแหลงตางๆ 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

 อาจารยในหลักสูตรจะตองเขาโครงการพัฒนาอาจารยในดานตางๆ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานอ่ืนๆ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

 

4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1มีการติดตามและรายงานรอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

4.2.2มีการติดตามและรายงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

4.3.1มีการรายงานอัตราการคงอยูของอาจารย 

4.3.2มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารงานของหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุก 5 ป  โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร ประธานหลักสูตร

จัดทํารางหลักสูตร แลวนําเสนอใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกทานรวมพิจารณา โดยจะ

รวบรวมขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร และขอเสนอแนะจาก มคอ.5 ในแตละรายวิชา 

และมคอ.7 เพ่ือนํามาปรับปรุงในหลักสูตร คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห curriculum 

mapping ใหสอดคลองกับ learning outcomes คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรับขอเสนอจาก

ผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงผานการเห็นชอบคณะกรรมการ

แตละระดับจนถึงสกอ. 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การพิจารณากําหนดผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือรับทราบรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาหัวหนาแผนกฯ จัดรายวิชาใหผูสอนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน 

ตามจํานวนโหลดของแตละคน (อาจารยปกติ 10 หนวยกิต/ภาคการศึกษา, อาจารยท่ีดํารงตําแหนง

บริหาร 6 หนวยกิต/ภาคการศึกษา, หัวหนาแผนกฯ 7 หนวยกิต/ภาคการศึกษา)  

5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 
 หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF กํากับอาจารยผูสอน

รับทราบกําหนดสงรายงานรายวิชา มคอ.3 กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน ผานระบบ intranet 

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือติดตามและพิจารณาตรวจสอบ มคอ.3 รวมกัน กอนเปดภาค
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การศึกษาเพ่ือพิจารณาการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับการวิจัย การบริการวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังปดภาคการศึกษา ไม

เกิน 30 วัน การประเมินหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หรือ SAR ใหกําหนดแลวเสร็จกอน 60 วันหลังจาก

จบปการศึกษา พรอมการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

5.2.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการโดยแบงตามชั้นป เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษามีอาจารยท่ี

ปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษามีคลินิกใหคําปรึกษาแกนักศึกษาประจําวิทยาลัย 

5.2.4 การอุทธรณของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน

และวิธีการประเมินผลจัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการใน

การพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/วิทยาลัยหลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

6.2.1 หนังสือ/ตํารา 

หนังสือและตําราในหองพักอาจารยประจําแผนกวิชาฯและหองสมุดของท้ังวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย 

6.2.2 สื่อการเรียนรู 

  ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอนออนไลน อุปกรณและสื่อการ

เรียนการเรียนรูของวิทยาลัย 

6.2.3 ครุภณัฑ 

หองเรียนและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  6.3.1 อาจารยประจําหลักสูตรแจงรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนในท่ีประชุมแผนก

วิชา ดานตํารา หนังสือ หองสมุดอุปกรณการเรียนการสอน 
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6.3.2 หัวหนาแผนกวิชาทําเรื่องแจงไปยังภาควิชาฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัย

รับทราบ เพ่ือดําเนินการจัดหาใหกับผูสอนและผูเรียน 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

6.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนฐานขอมูลประกอบการประเมิน 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตรอยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการ

ประชุมทุกครั้ง 

 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/

สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน

ผลการดําเนินการของหลักสูตรปท่ีผานมา 

 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอย

ละ 50 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 
 

⁄ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ⁄ ⁄ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย  ไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ⁄ 

 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา  เพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 

3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามใน

ชั้นเรียน 

5) ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2) สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 

3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
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4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/

ปรับปรุงทักษะ กลยุทธการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละป  โดยนักศึกษาใน

ชั้นปนั้นๆ 

2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมา

วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน 

3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ

การสอน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
 

1. อาจารยดร. อับดุลฮาดี  สะบูดิง 

1.1 ภาระงานสอน 

รายวิชา หนวยกิต 

761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1 3(3-0-6) 

761-206 อุลูม อัลหะดีษ 3(3-0-6) 

761-207 อะกีดะฮอิสลามียะฮ 3(3-0-6) 

761-212 อัลหะดีษ 1 3(3-0-6) 

761-211 อุลูม อัลกุรอาน 2 3(3-0-6) 

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม 3(3-0-6) 

761-302 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 3(3-0-6) 

761-451 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2 3(3-0-6) 

761-456 ขบวนการอิศลาหฺและตัจฺดีด 3(3-0-6) 

 

1.2 ผลงานทางวิชาการการคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา     

1.2.1งานวิจัย 

1) อับดุลฮาดี สะบูดิง, ญาดุลฮัก ม่ิงสมร,อับดุลรอชีด เจะมะ, อิสมาแอ กาเตะ

(2559) ความรูและทัศนะของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เกี่ยวกับการบริจาคเลือด (ผู รวมวิจัย ไดรับ

ทุ น อุ ด ห นุ น จ า ก วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

สงขลานครินทร) 

1.2.2บทความวิชาการ 

1) Abdulhadee Sabuding, (2014). Explanation of Akidah in the Works 

of Patani Ulama and its Relation to Method of Aqidah Huraian By 

Imam al-Nawawi, International Journal of Nusantara Islam, Vol.02, 

No.02, 2014. (21-30) 

2)Abdulhadee Sabuding,(2014).Penghuraian Akidah Dalam Karya 

Ulama’Patani Dan Hubungkaitnya Dengan Metodo Huraian Akidah 

Oleh Imam Al-Nawawi. รายงานสัมมนา International Conference on 
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Islam in Malay World (ICON IMAD III) Klana Beach Resort Port Dickson 

(Kompleks Baitul Hilal) Lot 4506, Batu8, Jalan Pantai, 71050.Port 

Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia.จัดโดย มหาวิทยาลัย มาลายาวันท่ี 19-21 

กันยายน 2014 (หนา 393-404) 

3) อับดุลฮาดี สะบูดิง, (2015).Akidah Wasatiyyah Menurut Pandangan 

Syeikh Abdul Al-Qadir Al-Mandiliy: Suatu Kajian Dalam Kitab 

Perisai Bagi Sekelian Mukallaf. International Conference on Islam in 

Malay World (ICON IMAD V)วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตปตตานี. จัดโดย วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี. วันท่ี 12-14 กันยายน 2558 (หนา 926-941) 

4) อับดุลฮาดี สะบูดิง, (2557).อากีดะฮฺสาลัฟและแนวทางการการศรัทธาตอ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺ. รายงาน/Proceedings สัมมนาวิชาการระดับชาติ ดาน

อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า แ ล ะ มุ ส ลิ ม ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ท่ี  2  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. จัดโดย วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. วันท่ี 24 ธันวาคม 2557.(หนา118-

131 ) 

5) อับดุลฮาดี สะบูดิง, (2559).ความรูและทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยอิสลาม

ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เกี่ยวกับอากีดะฮฺสาลัฟ.

รายงาน/Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 5 ประจําป  2559  ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  วันท่ี 24-26 เมษายน 2559. (หนา 524-530) 
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2. อาจารยดร. มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 

2.1 ภาระงานสอน 

รายวิชา หนวยกิต 

761-122 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา 3(3-0-6) 

761-200 สีเราะศึกษา  3(3-0-6) 

761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม 1  3(3-0-6) 

761-323 ประวัติศาสตรอิสลาม 2 3(3-0-6) 

761-324 ปรัชญาอิสลาม 3(3-0-6) 

761-325 อิลมุลกาลาม 3(3-0-6) 

761-335 สัมมนาทางอิสลามศึกษา  3(1-4-4) 

761-434 บทบาทของศาสนาในสังคมปจจุบัน 3(3-0-6) 

761-463 การฝกงาน 3(0-9-0) 

763-200 การเปนผูประกอบการเบื้องตน 3(3-0-6) 

763-200 การจัดการในอิสลาม 3(3-0-6) 

2.2 ผลงานทางวิชาการการคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา  

2.2.1) ผลงานวิชาการ 

1) มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ.  2558. เศาะหาบียาตกับการประกอบอาชีพในสังคม     

มะดีนะฮ. วารสารอัลนูร. ปท่ี 10 ฉบับท่ี 19 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558). 

2) มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ.2558. “สถานภาพชาวยิวในสังคมมะดีนะฮ” การ

ประชุมระดับชาติครั้งท่ี 2 ป 2558 เรื่อง การบูรณาการองคความรูเพ่ือการพัฒนา

สู สั งคมสันติ สุ ขและประชาคมอาเซียน , บัณ ฑิ ตวิทยาลั ยและการวิจั ย 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. หนา 497-509.  

3) มูหัมมัดรอฟลี   แวหะมะ, กาเดร  สะอะ. 2559. อัตลักษณแหงระเบียบวิธีวิจัย

ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร อิ ส ล า ม ,ว า ร ส า ร วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2(กรกฎาคม-

ธันวาคม 2559). หนา 35-47 

การแตงตํารา 

1) มูหัมมัดรอฟลี   แวหะมะ, กาเดร  สะอะ. 2559. สัมพันธภาพระหวางนบีมุหัม

มัดกับชาวยิว. ปตตานี: วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี  
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3. อาจารยผูชวยศาสตราจารยอับดุลรอชีด เจะมะ 

3.1 ภาระงานสอน 
 

รายวิชา หนวยกิต 

761-100 โลกทัศนอิสลาม  3(3-0-6) 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธในอิสลาม 3(3-0-6) 

761-214 สังคมมุสลิม 3(3-0-6) 

761-216 ตัจญวีด 3(3-0-6) 

761-327 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม 3(3-0-6) 

761-330 อิสลามในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

761-450 อิสลามกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

766-210 หลักปฏิบัติศาสนากิจในอิสลาม 3(3-0-6) 

761-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1 3(3-0-6) 

 

3.2 ผลงานทางวิชาการการคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา  

3.2.1 งานวิจัย 

1) อับดุลรอชีด เจะมะ. (2557).หลักสูตรปอเนาะสรางสุข. แผนงานสรางเสริมสุข

ภาวะมุสลิมไทย,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

2) อับดุลรอชีด เจะมะ. (2556). ภูมิปญญาและทุนเดิมของปอเนาะ. แผนงานสราง

เสริมสุขภาวะมุสลิมไทย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

3.2.2 ผลงานวิชาการ 

อับดุลรอชีด เจะมะ, (2559).ความรูและทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เกี่ยวกับอากีดะฮฺสาลัฟ.รายงาน/

Proceedings การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ครั้ ง ท่ี  5 ประจํ าป   2559  ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  วันท่ี 24-26 เมษายน 2559. (หนา 524-530) 
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4. อาจารย ดร.ยูโซะ  ตาเละ 

4.1 ภาระงานสอน 

รายวิชา หนวยกิต 

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ 3(3-0-6) 

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม 3(3-0-6) 

761-218 ศาสนาโลก 3(3-0-6) 

761-219 อิสลามและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

761-331 เพศสภาวะในอิสลาม 3(3-0-6) 

761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม1 3(3-0-6) 

761-436 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม2 3(3-0-6) 

761-461 ภาคนิพนธ 3(0-9-0) 

761-464 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
 

4.2 ผลงานทางวิชาการการคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา  

4.2.1 ผลงานวิจัย 

- 

4.2.2 บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 

1) Abdulai M. Kaba and Yusof Talek (2015) Self-Concept and Academic 

Success among University Students” International Journal of Arts and 

Sciences Date: 26 – 30 May Pages: 89–102 Venue: Harvard University, 

United States of America 

2) Adam Bamba, Yusof Talek and Abdulai M. Kaba  (2017) “Halal Food 

in Multi Society and Muslim Chistian Relationships Formation : A  

Strategic Vision in Political and Economic Dimention . International 

Journal of Arts and Sciences, United States of America, Pending 

Publication 

3) Ibrahima Lamine Sano and Yusof Talek (2014) “Peaceful Co-

existence of the Minorities: A comparative Study of Muslim-Buddhist 

Relations in Thailand and Malaysia” Date: 2-3 June 2014 PSU-USM-

NSTRU International Conference on Arts and Sciences Page: 452-496 

Venue: Thailand 
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5. อาจารย ดร.อิลยาส  สีเดะ 

5.1 ภาระงานสอน 

รายวิชา หนวยกิต 

761-120 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 1(1-0-2) 

761-215 อารยธรรมอิสลาม  3(3-0-6) 

761-220 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2 1(1-0-2) 

761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 1(1-0-2) 

761-329 หลักดะอฺวะฮ 3(3-0-6) 

761-453 อุลูมอัลกุรอาน 3 3(3-0-6) 

761-454 อุลูมอัลหะดีษ 2 3(3-0-6) 

761-455 ตัครีจญ อัลหะดีษ 3(3-0-6) 

766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน 3(3-0-6) 

766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1 3(3-0-6) 
 

5.2 ผลงานทางวิชาการการคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา  

5.2.1 บทความวิชาการ 

1) อิลยาส  สีเดะ, (2015).ภาพลักษณ อัล-วาซาตียะฮในซูเราะห อัล-ฟุรกอน. 

International Conference on Islam in Malay World ( ICON IMAD V)

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต ปตตานี. จัดโดย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต ปตตานี. วันท่ี 12-

14 กันยายน 2558 (เลม 3หนา 360-394) 

2) อิสมี นิมะ และอิลยาส  สีเดะ (2015).จุดเดนผลงานอัลวะสะฏียะฮฺ(ทางสาย

กลาง) สําหรับการปกครองของอะมีรอับดุรเราะฮฺมานท่ี 2 แกบรรดาชาวอัลอัน

ดาลุส. International Conference on Islam in Malay World (ICON IMAD V)

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต ปตตานี. จัดโดย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต ปตตานี. วันท่ี 12-

14 กันยายน 2558 (เลม 3 หนา 310-329) 
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ภาคผนวก ข. ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาหะมะกอซี กาซอ 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

1.รายวิชา761-329 หลักการดะวะฮ ควรเพ่ิม

ความสําคัญของดะวะฮ 

1.ไดปรับตามขอเสนอแนะ 

2. ควรเปรียบเทียบตารางรายวิชาหลักสูตร 2554 

กับหลักสูตร 2559 ใหมีความชัดเจน 

2.ไดปรับตามขอเสนอแนะ 

3.ควรเพ่ิมรายวิชา ท่ีเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ

อิสลาม  

3.ไดมีการเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ 

4.ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีบงบอกถึงเอกลักษณความ

เปนอิสลามศึกษา 

4. มีรายวิชาท่ีบงบอกถึงเอกลักษณอิสลามศึกษา 

ไดแก 

761-207  อะกีดะฮอิสลามียะฮ 

761-212  อัลหะดีษ 1 

761-329  หลักดะอฺวะฮ 

5.รายวิชาท่ีจะพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

นอยเกินไป อาจไมบรรลุวัตถุประสงค 

5.ไดปรับตามขอเสนอแนะ761-203 จริยธรรม

และมนุษยสัมพันธในอิสลาม 
 
ความคิดเห็นของ ดร.อานิส พัฒนาปรีชาวงศ 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

1.ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ 

การกลาคิด แสดงความคิดเห็นของตนเองและ

เคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางและการ

ความสัมพันธกับบุคลากรในสถาบันศึกษา 

1.ไดเพ่ิมตามขอเสนอแนะ ในผลการเรียนรูหมวด

ทักษะความรับผิดชอบ 

2. นักศึกษาอิสลามศึกษาควรมีทักษะดานการ

อานอัล 

กุรอานท่ีถูกตอง  

2. สาขาอิสลามศึกษาไดกําหนดใหนักศึกษาทุก

คน ตองเรียนตัจญวีดและอัลกุรอาน อยางนอย 3 

รายวิชา 

3.ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับการจัดการขัดแยงใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 

3. ไดเพ่ิมตามขอเสนอแนะ  

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม 
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ความคิดเห็นของ นายยาเบ็น เรืองจํารูญศรี (ผูอํานวยการโรงเรียนบานสายหมอ) 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

1. ควรเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาในดานไอที  

ดานภาษาตางประเทศ 

 

1. ไดเพ่ิมตามขอเสนอแนะ 748-101 เทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนรายวิชาของมหาวิทยาลัยท่ีเปด

สอนและสาขาอิสลามศึกษาไดมีการจัดการเรียน

การสอนภาษาตางประเทศอยูแลว  

2. ใหรักษารายวิชาท่ีบงบอกความเปนอิสลามให

มากท่ีสุดเพ่ือแสดงถึงจุดแข็งของสาขาวิชา

อิสลามศึกษา 

2.สอดคลองกับแผนการศึกษาท่ีวางไว 

3. หลักสูตรรายวิชานั้นมีเนื้อหาท่ีครบถวน แต

ควรเพ่ิมเติมในดานของภาวะผูนํา 

3.ไดมีการเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ 

4.เนนรายวิชาท่ีเปนการปฏิบัติ การสัมมนา และ

ภาคนิพนธและรวมท้ังใหมีความสัมพันธรวมกับ

ชุมชนดวย  

4.ไดมีการเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ค.เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสตูร/รายวิชาหลักสูตรเดิม 

พ.ศ.2554 กับหลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

จํานวนหนวยกิต 137 หนวยกิต จํานวนหนวยกิต 136 หนวย

กิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 ตามประกาศหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

    1) วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 

    2) วิชาเอก 

         - กลุมวิชาเอกบังคับ 

         - กลุมวิชาเอกเลือก 

    3) วิชาโท 

101หนวยกิต 

29 หนวยกิต 

52หนวยกิต 

32 หนวยกิต 

20 หนวยกิต 

ไมนอยกวา 20 

หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

    1) วิชาแกน 

    2) วิชาเอก 

         - กลุมวิชาเอกบังคับ 

         - กลุมวิชาเอกเลือก 

    3) วิชาโท 

 

   4) ฝกงาน 

หรือสหกิจศึกษา 

100 หนวย

กิต 

15หนวยกิต 

59 หนวยกิต 

47 หนวยกิต 

12หนวยกิต 

ไมนอยกวา 

20 

หนวยกิต 

300 ช่ัวโมง 

6 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

ง. หมวดฝกงาน 

หรือสหกิจศึกษา 

300 ช่ัวโมง/   

6 หนวยกิต 

คงเดิม 

 

 

รวม        
137-143 

หนวยกิต รวม        
136 หนวย

กิต 

    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

คงเดิมตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 คงเดิมตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวย

กิต 

1) กลุมวิชาแกน 29 หนวยกิต 1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต 

761-101 โลกทัศนอิสลาม 2(2-0-4) - คงเดิมเปลีย่นรหสัวิชาเปน761-100 

โลกทัศนอิสลาม 

3(3-0-6) 
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761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมดั 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัและเปลี่ยนช่ือวิชาใหมเปน 

761-200 สีเราะฮศึกษา 

3(3-0-6) 

761-103 จริยธรรมอิสลาม 2(2-0-4) - ยายไปเปนรายวิชาเอกบังคับเปลี่ยน

รหัสวิชาเปน761-203 จริยธรรมและ

มนุษยสัมพันธในอิสลาม 

 

761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1 2(2-0-4) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2 2(2-0-4) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-205 อุลูมอัลกุรอาน 3(3-0-6) - ยายไปเปนรายวิชาเอกบังคับ  

761-206 อุลูมอัลหะดีษ 3(3-0-6) - ยายไปเปนรายวิชาเอกบังคับ  

761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ 3(3-0-6) - ยายไปเปนรายวิชาเอกบังคับ  

761-212 อัลหะดีษ1 3(3-0-6) - ยายไปเปนรายวิชาเอกบังคับ  

766-101 กฎหมายอิสลามเบ้ืองตน 3(3-0-6) - ยายไปเปนรายวิชาเอกบังคับ   

766-201 หลักกฎหมายอิสลาม 1 3(3-0-6) - ยายไปเปนรายวิชาเอกบังคับ  

  เปลี่ยนรหสัวิชาเปน 766-102  

หลักกฎหมายอิสลาม 1 

 

  761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ 3(3-0-6) 

  761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม 3(3-0-6) 

  763-200 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

2) ว ิชาเอกบังคับ 32 หนวยกิต 

 

2) วิชาเอกบังคับ 47 หนวยกิต 

 

761-203 ภาษาอัลกุรอาน 3 2(2-0-4) - ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม 1 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-218 ศาสนาโลก 1 3(3-0-6) - ยายไปเปนวิชาเอกเลือก  

761-320 อรรถาธิบายอัลกุรอาน1 3(3-0-6) -คงเดิม“เปลี่ยนรหสัวิชาเปน 761-302  

761-321 อัลหะดีษ 2 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษา  1 

3(2-2-5) - ปรับช่ือวิชา เปน วิธีวิทยาการวิจัยทาง

วิทยาการทางอิสลาม 2 

 

761-329หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ ฺ 3(3-0-6) - คงเดิม“เปลี่ยนช่ือเปน หลักดะอฺวะฮ”  

761-435 สัมมนาทางอิสลาม 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-458 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 1(1-0-2) - ช่ือคงเดิม“เปลี่ยนรหัสวิชาเปน 761-

102 

 

761-459 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2 1(1-0-2) - ช่ือคงเดิม“เปลี่ยนรหัสวิชาเปน 761-

220 
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761-460 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 1(1-0-2) - ช่ือคงเดิม“เปลี่ยนรหัสวิชาเปน 761-

302 
 

761-461ภาคนิพนธ 3(0-9-0) - คงเดิม  

ไมมี  763-261 การจัดการในอิสลาม                                           3(3-0-6) 

3) กลุมวิชาเอกเลือก 20 หนวยกิต 3) กลุมวิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต 

761-211  อุลูมอัลกุรอาน 2 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-213  อิสลามและมนุษยสมัพันธ 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-214  สังคมมสุลิม 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-215  อารยธรรมอิสลาม 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-216  ตัจญวีด 3(2-2-5) - คงเดิม  

761-219  อิสลามและวัฒนธรรม 33-0-6) - คงเดิม  

761-323  ประวัติศาสตรอิสลาม  2 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-324  ปรัชญาอิสลาม 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-325  อิลมุลกะลาม 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-326  ศาสนาโลก2 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-327  แนวคิดทางการเมืองใน

อิสลาม 

3(3-0-6) - คงเดิม  

761-328  เศรษฐศาสตรอิสลาม 3(3-0-6) - ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

761-330  อิสลามในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-331  เพศสภาวะในอิสลาม 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-332  ศิลปะอิสลาม 3(2-0-4) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-333  จิตวิทยาศาสนา 3(2-0-4) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-434  บทบาทของศาสนาในสังคม

ปจจุบัน 

3(3-0-6) - คงเดิม  

761-436 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษา 2 

3(1-4-4) - ปรับรหัสช่ือวิชา 761-322 วิธีวิทยาการ

วิจัยทางวิทยาการทางอิสลาม 1 
 

761-437  วรรณคดีอิสลาม 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-438  ลัทธิซูฟ 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-439  วัฒนธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-440  วาทศิลปในอิสลาม 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-446  บทอานดานอิสลามศึกษา 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-447  นวัตกรรมในอิสลาม 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-449  ชีวประวัติบรรดาศาสดา 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  
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761-450  อิสลามกับสันตภิาพ 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-451  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-452  การบริหารและการจดัการใน

อิสลาม 

3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-453  อุลูมอัลกุรอาน 3 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-454  อุลูมอัลหะดีษ 2 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-455  ตัครีจญ อัลหะดีษ 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-456  ขบวนการอิศลาหและตัจญดดี 3(3-0-6) - คงเดิม  

761-457  ประวัติศาสตรและอารยธรรม

อิสลามในเอเชียอาคเนย 

3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

761-462 สนทนาเพ่ืออิสลามศึกษา 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

766-210 หลักการปฏิบัติศาสนกิจใน

อิสลาม          

3(3-0-6) - คงเดิม  

766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1 3(3-0-6) - คงเดิม  

766-311 กฏหมายอาญาอิสลาม 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร  

766-414 กฎหมายมรดก-พินัยกรรม

อิสลาม 

3(3-0-6) - ไมนํามาจดัในหลักสูตร 

 

 

 

   2) วิชาโท ไม น อ ย ก ว า 

20 หนวยกิต 

 ไมนอยกวา 

20 หนวยกิต 

- ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาวิชา

ใดสาขาวิชาหน่ึงท่ีเปดสอนในวิทยาเขต

ปตตานี ตามหนวยกิตข้ันต่ําของแตละ

สาขาวิชาโท โดยความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษา 

- ในกรณีท่ีวิชาแกนหรือวิชาเอกตรงกับ

กลุมวิชาโทบังคับของนักศึกษา วิทยาลัย

อิสลามศึกษา ท่ีเลือกอิสลามศึกษาเปน

วิชาโท  ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใน

กลุมวิชาเอกบังคับ หรือกลุมวิชาเอก

เลือกในสาขาอิสลามศึกษาแทน 

 

 

 - คงเดิม  
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  6 หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ 

ท่ี ส น ใ จ ท่ี เ ป ด ส อ น ใ น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆท้ังในประเทศและ

ตางประเทศโดยความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษา 

 -คงเดิม  

วิชาโทอิสลามศึกษาสําหรับสาขา

อ่ืน 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาอิสลาม

ศึกษาเปนวิชาโทจะตองลงทะเบียน

เรียนจํานวนไมนอยกวา  20 หนวย

กิต ( กลุมวิชาโทบังคับ จํานวน 12

หนวยกิต รายวิชา761-104โลกทัศน

อิสลาม 

761-205 อุลูม อัล กุรอาน1, 761-

206 อุลูม อัลหะดีษ1, 761-207 

อะกีดะฮ อิสลามมียะฮและกลุมวิชา

โทเลือก จํานวน 8 หนวยกิต)ใน

กรณี ท่ีวิชา พ้ืนฐานวิชาเอกหรือ

วิชาเอกตรงกับกลุมวิชาโทบังคับ

ของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

ท่ีเลือกอิสลามศึกษาเปนวิชาโทให

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุม

วิชาเอกบังคับ หรือกลุมวิชาเอก

เลือกในสาขาอิสลามศึกษา 

 วิชาโทอิสลามศึกษาสําหรับสาขา

อ่ืน 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาอิสลาม

ศึกษาเปนวิชาโทจะตองลงทะเบียน

เรียนจํานวนไมนอยกวา  20 หนวย

กิต ( กลุมวิชาโทบังคับ จํานวน 12 

หนวยกิต รายวิชา761-100 โลก

ทัศน อิสลาม  761-205 อุลูม อัล กุ

รอาน1, 761-206 อุลูม อัลหะดีษ1, 

761-207 อะกีดะฮ อิสลามมียะฮ

และกลุมวิชาโทเลือก จํานวน 8 

หนวยกิต) ในกรณี ท่ีวิชาพ้ืนฐาน

วิชาเอกหรือวิชาเอกตรงกับกลุมวิชา

โทบังคับของนักศึกษา วิทยาลัย

อิสลามศึกษา ท่ีเลือกอิสลามศึกษา

เปนวิชาโทใหนักศึกษาเลือกเรียน

รายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ หรือ

กลุมวิชาเอกเลือกในสาขาอิสลาม

ศึกษา 

 

4. 761-463 ฝกงาน หรือ761-464

สหกิจศึกษา 

300 ชั่วโมง 

  6(0-36-0) 

4. 761-463 ฝกงานและภาคนิพนธ  

หรือ761-464 สหกิจศึกษา 

300 ชั่วโมง 

 6 (0-36-0) 
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ภาคผนวก จ.แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ    

 
 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

เกี่ยวกับอิสลาม

ศึกษา 

-การอภิปราย  

-คนควาในชั้นเรียน 

ประเด็นปญหา 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุจํานวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

กลุมวิชาแกน           

761-100 โลกทัศนอิสลาม 3(3-0-6) 
23 49 10 - 10 21 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน 

10 100 

761-101 อัลกุรอานและซุน

นะฮ 

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-200 สีเราะฮศึกษา 3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-300 วะสะฏียะฮใน

อิสลาม 

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

กลุมวิชาเอกบังคับ          

761-120 ตัจญวีดและ      

อัลกุรอาน 1 

3(3-0-6) 23 49 - 10 20 21 - - 100 

761-122 ภาษาอังกฤษ

สําหรับอิสลามศึกษา 

3(3-0-6) 23 49 - 10 20 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ    

 
 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

เกี่ยวกับอิสลาม

ศึกษา 

-การอภิปราย  

-คนควาในชั้นเรียน 

ประเด็นปญหา 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุจํานวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

761-203 จริยธรรมและ

มนุษยสัมพันธในอิสลาม 
3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1 3(3-0-6) 23 49 - 10 20 21 - - 100 

761-206 อุลูม อัลหะดีษ

  
3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

761-207 อะกีดะฮ อิสลามี

ยะฮ 
3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

761-208 ประวัติศาสตร

อิสลาม1 
3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

761-212 อัลหะดีษ 1 3(3-0-6) 23 49 10 - 10 21 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน 

10 100 

761-217 กลุมแนวคิดใน

อิสลาม 

 

3(3-0-6) 23 49 - 10 10 21 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน 

10 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ    

 
 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

เกี่ยวกับอิสลาม

ศึกษา 

-การอภิปราย  

-คนควาในชั้นเรียน 

ประเด็นปญหา 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุจํานวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

761-220 ตัจญวีดและ      

อัลกุรอาน 2 

 

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-302 อรรถาธิบาย    

อัลกุรอาน 1 

3(3-0-6) 30 65 - 10 10 15 - - 100 

761-320 ตัจญวีดและ          

อัลกุรอาน 3 

3(3-0-6) 30 65 - 10 10 15 - - 100 

761-322 วิธีวิทยาการวิจัย

ทางอิสลามศึกษา 1 

3(3-0-6) 23 49 0 10 10 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-329 หลักดะอฺวะฮ ฺ 3(3-0-6) 23 49 10 0 0 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-335  สัมมนาทาง

อิสลาม 

 

3(3-0-6) 30 65 - 10 10 15 Workintegrated 

Learning 

10 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ    

 
 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

เกี่ยวกับอิสลาม

ศึกษา 

-การอภิปราย  

-คนควาในชั้นเรียน 

ประเด็นปญหา 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุจํานวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

กลุมวิชาเอกเลือก          

761-211 อุลูมอัลกุรอาน 2 3(3-0-6) 30 65 - 10 10 15 - - 100 

761-214 สังคมมสุลมิ 3(3-0-6) 23 49 10 10 0 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-215 อารยธรรมอิสลาม 3(3-0-6) 23 49 10 10 0 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-216 ตัจญวีด 3(3-0-6) 23 49 10 10 10 11 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน- 

10 100 

761-218 ศาสนาโลก  3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-219 อิสลามและ      

วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-323 ประวัติศาสตร

อิสลาม 2    

 

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ    

 
 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

เกี่ยวกับอิสลาม

ศึกษา 

-การอภิปราย  

-คนควาในชั้นเรียน 

ประเด็นปญหา 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุจํานวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

761-324 ปรัชญาอิสลาม 3(3-0-6) 23 49 10 - 10 21 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน- 

10 100 

761-325 อิลมุลกะลาม

  

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 11 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน- 

10 100 

761-327 แนวคิดทาง 

การเมืองในอิสลาม 

3(3-0-6) 23 49 0 - 10 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-330  อิสลามในโลก

ปจจุบัน 

3(3-0-6) 23 49 10 10 0 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-331  เพศสภาวะใน

อิสลาม 

3(3-0-6) 23 49 10 10 0 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-434  บทบาทของ

ศาสนาในสังคมปจจุบัน 

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-436  วิธีวิทยาการวิจัย

ทางอิสลามศึกษา 2 

3(3-0-6) 23 49 10 0 10 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ    

 
 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

เกี่ยวกับอิสลาม

ศึกษา 

-การอภิปราย  

-คนควาในชั้นเรียน 

ประเด็นปญหา 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุจํานวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

761-450  อิสลามกับ

สันติภาพ 

3(3-0-6) 23 49 10 10 0 21 Workintegrated 

Learning 

10 100 

761-451  อรรถาธิบาย      

อัลกุรอาน 2 

3(3-0-6) 23 49 10 - 10 21 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน 

10 100 

761-453  อูลูมอัลกุรอาน 3 3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-454  อุลูมอัลหะดีษ 2 3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-455  ตัครีจฺ อัลหะดีษ  3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-456  ขบวนการอิศลาหฺ

และตัจฺดีด  

3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 กิจกรรมนอกช้ัน

เรียน 

10 100 

4) กลุมฝกงาน/สหกจิศึกษา          

761-461 ภาคนิพนธ 3(3-0-6) 10 10 0 10 10 20 Work-integrated 

Learning 

50 100 

761-463 การฝกงาน 3(3-0-6) 0 0 0 0 0 0 Work-integrated 

Learning 

100 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ    

 
 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

เกี่ยวกับอิสลาม

ศึกษา 

-การอภิปราย  

-คนควาในชั้นเรียน 

ประเด็นปญหา 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนน

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุจํานวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอย

ละ 

761-464 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 0 0 0 0 0 0 Work-integrated 

Learning 

100 100 

หมายเหตุ   - หลักสูตรนี้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning ในรอยละ 70 ของรายวิชาท้ังหมด โดยแตละรายวิชาจัดการเรียนการสอนท่ี

เนน active learning ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงบรรยาย 

- ทุกรายวิชาในหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

- หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีสอดแทรก Work Integrated Learning ไมนอยกวารอยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ.ตารางเปรียบเทียบช่ือหลักสตูร ช่ือปริญญาและวัตถุประสงค 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ช่ือหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

Bachelor of Arts (Islamic Studies) 

1.คงเดิม 

 

2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 

ช่ือยอภาษาไทย  : ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)   

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Islamic 

Studies) 

ช่ือยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (Islamic Studies) 

2.คงเดิม 

 

3. ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีองคความรู และความ

เขาใจเก่ียวกับศาสตรอิสลามอยางครอบคลุม เพ่ือพัฒนา

คุณ ภาพชีวิตของตน เองและสั งคมอยางสมดุลและ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันในพหุสังคมอยางมีความสุข มี

ความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณในการสรางสรรคสังคม 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม 

3.คงเดิม 

 

   4.  วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาท่ีมีองคความรูใน

ศาสตรอิสลาม และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเองและสังคมได 

2. เพ่ือสงเสริมการศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรู

ศาสตรใหมๆ โดยการศึกษา คนควา วิจัยทางดานอิสลาม

ศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดองค

ความรูเก่ียวกับวิทยาการอิสลามไดอยางถูกตอง 

3.เพ่ือบริการวิชาการดานอิสลามศึกษาท่ีถูกตองใหแก

ผูสนใจ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของ

4. วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตบัณฑิตอิสลามศึกษาใหมีคุณลักษณะ

ตอไปนี้ 

1. มี องค ความรู ในศาสตร อิ ส ลาม  และ

สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเองและสังคมได 

2. มีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมๆ 

โดยการศึกษา คนควา วิจัยทางดานอิสลาม

ศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึนตลอดจนสามารถ

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับวิทยาการอิสลาม

ไดอยางถูกตอง 

3.บริการวิชาการดานอิสลามศึกษาท่ีถูกตอง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ศาสนาอิสลาม มีความสามารถในการประยุกตใชความรู

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชชีวิตในพหุสังคมอยางมี

ความสุข และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค 

ใหแกผูสนใจ 

4. มีคุณธรรม จรยิธรรมในกรอบของศาสนา

อิสลาม มีความสามารถในการประยุกตใช

ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช

ชีวิตในพหุสังคมอยางมีความสุข  

5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค 
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ภาคผนวก ช. เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคแตละขอ 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร รายวิชาท่ีตอบสนองวัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาท่ีมี

องคความรูในศาสตรอิสลาม และสามารถ

นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

และสังคมได 

 

761-100 โลกทัศนอิสลาม 

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ 

761-205 อุลูมอัลอัลกุรอาน1 

761-206 อุลูมอัลหะดีษ         

761-211 อุลูมอัลกุรอาน2 

761-212 อัลหะดีษ 1  

761-216 ตัจญวีด   

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม  

761-302 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 

 761-321 อัลหะดีษ 2                                       

761-451 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2 

761-453 อุลูมอัลกุรอาน 3         

761-120 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1                      

761-220 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2                      

761-320 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3                       

766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน 

766-102 หลักกฎหมายอิสลาม1 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2.เพ่ือสงเสริมการศึกษาใหมีความสามารถใน

การเรียนรูศาสตรใหมๆ โดยการศึกษา คนควา 

วิจัยทางดานอิสลามศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูเก่ียวกับ

วิทยาการอิสลามไดอยางถูกตอง 

 

 

761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม1                           

761-323 ประวัติศาสตรอิสลาม 2                          

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม 

761-218 ศาสนาโลก   

761-324 ปรัชญาอิสลาม 

761-329 หลักดะอฺวะฮฺ 

761-330 อิสลามในโลกปจจุบัน                          

761-434 บทบาทของศาสนาในสังคม

ปจจุบัน 

761-452 การบริหารและการจัดการ

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร รายวิชาท่ีตอบสนองวัตถุประสงค 

ในอิสลาม 

761-454 อุลูมอัลหะดีษ 2 

761-455 ตัครีจฺ อัลหะดีษ                              

761-456 ขบวนการอิศลาหฺและตัจฺ

ดีด 

 

3 (3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3.เพ่ือบริการวิชาการดานอิสลามศึกษาท่ีถูกตอง

ใหแกผูสนใจ 

 

761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ 

761-214 สังคมมุสลิม 

761-327 แนวคิดทางการเมืองใน

อิสลาม 

761-450 อิสลามกับสันติภาพ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

4 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมใน

กรอบของศาสนาอิสลาม มีความสามารถในการ

ประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การใชชีวิตในพหุสังคมอยางมีความสุข และมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค 

 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ

ในอิสลาม 

761-215 อารยธรรมอิสลาม 

761-219 อิสลามและวฒันธรรม 

761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทาง

วิทยาการอิสลาม 1     

761-325 อิลมุลกะลาม 

761-331 เพศสภาวะในอิสลาม 

761-435 สัมมนาทางอิสลาม      

761-436 วิธีวิทยาการวิจัยทาง

วิทยาการอิสลาม2 

761-461 ภาคนิพนธ  

761-463 การฝกงาน 

761-464 สหกิจศึกษา  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(1-4-4) 

3(1-4-4) 

3(2-2-5) 

3(0-9-0) 

300

ชั่วโมง 

6 (0-36-

0) 
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ภาคผนวก ซ. คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 (สําเนา) 

คําสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ที่    ๕๐๑๔๘/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาอิสลามศึกษา 

-------------------------------------------- 

เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ ๐๙๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้ 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาหะมะกอซี กาซอ  มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

๒. ดร.อนิสพัฒนปรีชาวงค    มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร 

ผูใชบัณฑิต 

๑. นายยาเบน็   เรืองจรูญศรี   ผูอํานวยการโรงเรียนบานสายหมอ 

๒. นายอนันต    แวอูมา    รองผูอํานวยการโรงเรียนบานกะมิยอ 

 คณะกรรมการจัดทําหลักสตูร 

๑. นายอับดุลฮาดี   สะบูดิง    ประธานกรรมการ 

    หัวหนาแผนกวิชาอิสลามศึกษา 

๒. ดร.มูหัมมัดรอฟลี   แวหะมะ   กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอับดุลรอชีด   เจะมะ  กรรมการ 

๔. ดร.ยูโซะ   ตาเละ    กรรมการ 

๕. นายอิลยาส    สิเดะ    กรรมการและเลขานุการ 
   

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    (ลงชื่อ)    เล็ก   แซจิว 

(นางสาวเล็ก   แซจิว) 

     ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตปตตานี รักษาราชการแทน 

     รองอธิการบดีฝายวชิาการ วิทยาเขตปตตานี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
       สําเนาถูกตอง 

      ซาฟนี ลาเตะ 

(นางสาวซาฟนี   ลาเตะ) 

  นักวิชาการอุดมศึกษา 

ซาฟนี/ราง/พิมพ/ทาน 
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ภาคผนวกฌ. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเร่ืองเกณฑมาตรฐาน 

และแนวปฏิบัติการสอบวดัความรูภาษาอังกฤษเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี 
 

(สําเนา) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานและแนวปฏบัิติการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

เพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

-------------------------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและเปาหมายใหนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถใช

ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันและในการทํางานไดในระดับดี ซึ่งหมายถึงนักศึกษาสามารถอานและฟง

ภาษาอังกฤษเขาใจและสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตองท้ังการพูดและการเขียน โดยท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 364(2/2558) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2558เห็นชอบการกําหนดเปาหมายดังกลาว 

และเห็นชอบการกําหนดเง่ือนไขความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายคือ กําหนดให

นักศึกษาใหมท่ีจะเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา2559 เปนตนไป ตองสอบวัดความรูภาษาอังกฤษผานในระดับคะแนนท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสิทธ์ิไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย น้ัน 

 เพ่ือดําเนินการตามมติขางตน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษท่ี

นักศึกษาตองสอบผานเพ่ือรับปรญิญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวปฎบัิติดังน้ี 

1. เกณฑมาตรฐานผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑมาตรฐานผล

การสอบวัดความรูคภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองสอบผานตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งเพื่อรับปริญญา

สําหรับนักศึกษาที่จะเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา2559เปนตนไป ดังนี ้

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผาน 

PSU-Test ไมนอยกวารอยละ 50 

TOEIC ไมนอยกวาระดบัคะแนน 390 

Tell Mc More: Placement/Progress Test ไมนอยกวาระดบัคะแนน 5 

Tell McMore:Achievement Test ไมนอยกวาระดบัคะแนน 380 

TOEFL ไมนอยกวาระดบัคะแนน 450 

IELTS ไมนอยกวาระดบัคะแนน 5 

 

หมายเหตุ ผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษประเภทอ่ืนทีน่อกเหนือจากที่กําหนด ใหเสนอ

มหาวิทยาลยัพิจารณาเปนรายกรณี 

2. แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบตัิในการดําเนินการ ดังนี ้
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2.1 คณะจัดกระบวนการพฒันาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และใหนักศึกษาทดสอบ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งขางตน โดยระดับคะแนนที่ถือวาผานตองไมนอยกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด 

2.2 นักศึกษายื่นการผลทดสอบภาษาอังกฤษในระดบัผานพรอมหลักฐานที่คณะตนสงักัดไดตัง้แต

ชั้นปที2่ ภาคการศึกษาที่ 2 เปนตนไปโดยตองเปนผลการทดสอบที่สอบมาแลวไมเกินสองปนับถึง

วันที่ยื่นผลการทดสอบ 

2.3 คณะตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และรับรองผลการทดสอบ 

2.4 คณะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาและแจงผลการทดสอบพรอมหลักฐานแสดงผลการทดสอบไปยัง

มหาวิทยาลยั ในกรณีวิทยาเขตขอใหรวบรวมสงในภาพรวม 

2.5 มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง และแจงรายชื่อไปยังกองทะเบียนและประมวลผลเพื่อ

บันทึกขอมูลผูสอบผานและมีสทิธิ์รับปริญญา 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

        (ลงช่ือ) จุฑามาส ศตสุข 

   (รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข) 

รองอธิการบดีฝายการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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ภาคผนวกญอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก ฎ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 
(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี

พ.ศ. 2558 
------------------- 

ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
เสียใหมดังน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 
2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราวประชุมครั้งท่ี 367(5)/2558 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2558 จึงใหกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีไวดังน้ี 
 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ. 
2558” 

 
ข อ  2 ให ใช ร ะ เ บี ย บ น้ี สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ าต าม ห ลั ก สู ต ร ข้ั น ป ริญ ญ า ต รี ซึ่ ง เข า ศึ ก ษ า ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2552 บรรดาความในระเบียบขอบังคับคําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูกอนระเบียบฉบับน้ีและมีความกลาวไว
ในระเบียบน้ีหรือท่ีระเบียบน้ีกลาวเปนอยางอ่ืนหรือท่ีขัดหรือแยงกับความในระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

ขอ 4 ในระเบียบน้ีเวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
“อธิการบด”ี  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
“คณะ”  หมายความวา คณะหรือวิทยาลยัหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 
“คณบด”ี หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูบรหิารหนวยงาน

ท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวาคณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือ

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรอืหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 
“ภาควิชา” หมายความวา ภาควิชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสตูรสาขา

วิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู 
“หนวยกิตสะสม” หมายความวา หนวยกิตท่ีนักศึกษาเรยีนสะสมเพ่ือใหครบตามหลักสูตร

สาขาวิชาน้ัน 
“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรอืเอกชนท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน จดัตั้งถูกตองตามกฎหมาย ท้ังในหรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
   

ขอ 5 การรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสตูรข้ันปริญญาตรโีดยวิธีดังน้ี 
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5.1 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่ง
ดําเนินการโดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 

5.2 การรับตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก 
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
5.2.2 การสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสตูรตอเน่ือง 

5.3 การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันหรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบัน 

5.4 การรับนักศึกษาเปนผูรวมเรยีน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย
การศึกษาของผูรวมเรียนและประกาศผูรวมเรียนน้ัน ๆ 

5.5 วิธีอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนด 
 

ขอ 6 คุณสมบัติของผูมสีิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
6.1 สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทา 
6.2 ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5 
6.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังท่ีแพรกระจายไดหรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 
ขอ 7 การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนดและ
รายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศเปนคราวๆไปมิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ 
 
 ขอ 8  คาธรรมเนียมการศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีตองชําระใหแกมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

ขอ 9  ระบบการศึกษา 
9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะและภาควิชา

ตางๆคณะหรือภาควิชาใดมีหนาท่ีเก่ียวกับวิชาการดานใดมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดาน
น้ันแกนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยปการศึกษาหน่ึงๆ มี 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาท่ีหน่ึงและภาคการศึกษาท่ีสองโดยแตละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหและมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพ่ิมอีกไดซึ่งเปนภาคการศึกษา
ท่ีไมบังคับมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาหแตใหมีจํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษา
ปกต ิ

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนไดเชนระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยใหมีจํานวน
ช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

9.3.1 ภาคทฤษฎีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาหน่ึงช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอด
หน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.2 ภาคปฏิบัติใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 – 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหวาง 30 - 45 ช่ัวโมงใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 
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9.3.3 การฝกงานการฝกภาคสนามหรือการฝกอ่ืนๆ ใชเวลา 3 - 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหวาง 45 - 90 ช่ัวโมงหรือเทียบเทาใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.4 สหกิจศึกษาเปนการศึกษาท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอยาง
ตอเน่ือง ไมนอยกวา 16 สัปดาหและไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท้ังน้ีตองผานการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 
    9.3.5 การศึกษาดวยตนเองเปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวย
ตนเองเปนหลักโดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษาเชนรายวิชาโครงงานนักศึกษาปญหาพิเศษใชเวลา 2 – 3 ช่ัวโมงตอ
สัปดาหตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทาท้ังในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียนใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดย
ใชหลักเกณฑอ่ืนไดตามความเหมาะสม 

9.4 คณะอาจกําหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียน
รายวิชาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเง่ือนไขใหถือเปนโมฆะในรายวิชาน้ัน 
   

ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน 
10.1 กําหนดวันเวลาสถานท่ีและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 
10.1.2 นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนดสัปดาหแรกนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสองวันแรกภาคฤดูรอน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาค
การศึกษาน้ัน 

10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน ตองยื่นคํารอง
ขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาน้ัน หากไมปฏิบัติดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ
นักศึกษาผูน้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 

10.1.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษามิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 

10.1.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต 
และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ีตองลงทะเบียนเรียนไม
เกิน 16 หนวยกิตและสําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะ
รอพินิจลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

10.1.6 ภาคฤดูรอน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษา
ในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ี ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวย
กิต 

10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาท่ีกําหนดไว
ในขอ 10.1.5 และ 10.1.6 ตองขออนุมัติคณบดีโดยผานอาจารยท่ีปรึกษา มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียน
ดังกลาวเปนโมฆะ 

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดวิชา
หน่ึง หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ตองกระทําภายในสัปดาหแรกของภาค
การศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูรอน 

10.2 การถอน 
10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหมีผลดังน้ี 
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10.2.1.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนรายวิชาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

10.2.1.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 
สัปดาหหรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษาและผานอาจารยผูสอนและรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ 
W 

10.2.1.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ
10.2.1.2 แลวนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมไดยกเวนกรณีความผิดพลาดไมไดเกิดจากนักศึกษา 

 
ขอ 11  การวัดและประเมินผล 

11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูท่ีคณะเจาของ
รายวิชาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การรวมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจาของรายวิชาจะกําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมี
ไดหลายครั้ง และการสอบไล หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของรายวิชาน้ัน 

11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองเขารับการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมท่ี
อาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน ๆ กําหนด และตองเขาเรียนตามแผนการสอนท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 

11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือ
สัญลักษณ 

11.3.1 การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนม ี8 ระดับ มีความหมายดังน้ี 
ระดับคะแนน ความหมาย  คาระดบัคะแนน (ตอหน่ึงหนวยกิต) 

 A              ดีเยี่ยม  (Excellent)  4.0 
 B+            ดีมาก   (Very Good)  3.5 
 B          ดี  (Good)   3.0   
 C+            พอใช  (Fairly Good)   2.5 

 C              ปานกลาง  (Fair)   2.0 
 D+            ออน  (Poor)   1.5 
 D              ออนมาก  (Very Poor)   1.0 
 E               ตกออก  (Fail)   0.0 
  
11.3.2 การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณมคีวามหมายดังน้ี 

11.3.2.1 รายวิชาท่ีไมมีจํานวนหนวยกิต เชน รายวิชาฝกงานและรายวิชา
ท่ีมีจํานวนหนวยกิต แตหลักสูตรกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ เชน รายวิชาสหกิจศึกษา หรือ
รายวิชาท่ีกําหนดในระเบียบฯ ของคณะ กําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

 G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันด ี
 P (Pass)  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันพอใช  
 F (Fail)  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันตก 

11.3.2.2 รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม กําหนดสญัลักษณ 
ดังน้ี  
 S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ 
 U (Unsatisfactory) หมายความวา  ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 
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11.3.3 สัญลักษณอ่ืนๆ มีความหมายดังน้ี 

 I (Incomplete) หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใช
เมื่ออาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอนเน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไมสมบูรณหรือใชเมื่อ
นักศึกษาไดรับการอนุมัติใหไดสัญลักษณ I จากคณะกรรมการประจําคณะตามความในขอ 16.1.2 แหงระเบียบน้ี
เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเพ่ือดําเนินการใหมีการวัดและประเมินผลภายใน 
1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือ 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนหากวานักศึกษาผูน้ันลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูรอนดวยเมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับ
คะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลวแตกรณีทันที 
 W  (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช
เมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันตามความในขอ 10.2.1.2หรือขอ 
16.1.2 แหงระเบียบน้ี หรือเมื่อคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติใหนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ I อยูลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษาปกติถัดไป 
 R (Deferred) หมายความวาเลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเปนภาค
การศึกษาปกติถัดไปใชสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ I อยูและมิใชรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารยผูสอนมีความเห็นวาไมสามารถวัดและประเมินผลไดกอนสิน้ 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปโดย
มีสาเหตุอันมิใชความผิดของนักศึกษา 
 การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะ
ท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันและนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันใหมในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปจึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัดและประเมินผลหากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาปกติสัญลักษณ R จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน  E ทันที 

11.4 นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ F 
ในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําเวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ข้ึนไปหรือได
สัญลักษณ G หรือ P หรือ S มิไดเวนแตจะเปนรายวิชาท่ีมีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอ่ืนการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเง่ือนไขน้ีถือเปนโมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใชวิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม

นับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมไดการวัดและประเมินผลรายวิชาน้ัน ใหวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U 
11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดในแตละ

ภาคการศึกษาตามความในขอ 10.1.5 และ 10.1.6 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตต่ําสุดท่ี
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

11.6.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
ท่ีไดสัญลักษณ S หรือ U แลวภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้าํโดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได
เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือประเภทวิชาหรือยายสาขาวิชาและรายวิชาน้ันเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม 

11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรท่ีได
ระดับคะแนนไมต่ํากวา 1.00 หรือไดสัญลักษณ G หรือ P แตบางหลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 
1.00 จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชาน้ันเปนหนวยกิตสะสมก็ได 
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11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้งใหนับหนวยกิตของรายวิชาน้ันเปน
หนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีไดลงทะเบียนเรียนโดย
คํานวณผลตามหลักเกณฑดังน้ี 

11.9.1 หนวยจุดของรายวิชาหน่ึงๆคือผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ
คะแนนท่ีไดจากการประเมินผลรายวิชาน้ัน 

 11.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคคือคาผลรวมของหนวยจุดของทุก
รายวิชาท่ีไดศึกษาในภาคการศึกษาน้ันหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผล
เปนระดับคะแนน 

11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาท่ีได
ศึกษามาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเปนระดับคะแนนและในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน D หรือ E มากกวาหน่ึงครั้งใหนําผล
การศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให
คํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 

11.10 การทุจริตในการวัดผล 
เมื่อมีการตรวจพบวา นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใดใหผู ท่ี

รับผิดชอบการวัดผลครั้งน้ัน หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ี
นักศึกษาน้ันสังกัด ตลอดจนแจงใหอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันทราบ โดยใหนักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกลาวได
ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาน้ัน และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหน่ึง 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยวินัยนักศึกษา 

11.11 ระเบียบและขอพึงปฏิบัติอ่ืนๆเก่ียวกับการสอบท่ีมิไดระบุไวในระเบียบน้ีใหคณะเปนผู
พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแตละคณะ 

ขอ 12  สถานภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาท้ังน้ี ไมนับ

ภาคการศึกษาท่ีไดลาพักหรือถูกใหพัก 
  สถานภาพนักศึกษาม ี3 ประเภทคือนักศึกษาปกตินักศึกษาในภาวะวิกฤตและนักศึกษาในภาวะ
รอพินิจ 

12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.00 – 

1.99 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คอืนักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 

โดยใหจําแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังน้ี 
12.3.1 นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแลว และได

แตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง ตั้งแต 1.25 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีไดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 

12.3.2 นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2  

12.3.3 นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 1.90 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 

ขอ 13  การยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 
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13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากผูปกครองและ
อาจารยท่ีปรึกษาและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติใหยึด
หลักเกณฑดังน้ี 

13.1.1 นักศึกษาท่ีขอยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชาตองไดศึกษาอยูใน
คณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพัก
หรือถูกใหพัก 

13.1.2 การกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษาใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอยายเขา 

13.2  นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอาจมีสิทธ์ิไดรับ
การเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชารายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม
และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมแตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดย
นักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาห หลังจากไดรับอนุมัติใหยายคณะ 
หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลาง
ภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม หรือ
รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในมหาวิทยาลัย แตไดรับความเห็นชอบจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัดรายวิชาน้ันจะตองมีระดับ
คะแนน D ข้ึนไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเทากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม ใหมี
หลักเกณฑตามความในขอ 14.6 
   

ขอ 14  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
14.1 ผูท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผานการ

คัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธ์ิไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่น
ขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษาและคณะตองแจงผลการพิจารณาให
มหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาเทียบโอนบาง
รายวิชาโดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษาและคณะตองแจงผล
การพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ 
ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน 

14.4 รายวิชาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับ
หนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมและนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.5 นักศึกษาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมอีกเวนแต
เมื่อผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐานท่ีคณะหรือ
ภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมน้ันซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตราย
วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว 

14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชาท่ีเก่ียวของโดยมี
หลักเกณฑในการพิจารณาดังน้ี 

14.6.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา ท่ี
ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล  

14.6.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาสาระอยูในระดับเดียวกันและมี
ปริมาณเทากัน หรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา 
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14.6.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ท่ีมีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน C 
หรือเทียบเทา หรือสัญลักษณ S  

14.6.4 ใหมีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมรายวิชา ไดไมเกินสามในสี่
ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม   

14.7 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 

14.7.1 การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยเปดสอน 

14.7.2 การเทียบประสบการณ จากการทํางานจะคํานึงถึงความรู ท่ี ได จาก
ประสบการณเปนหลัก 

14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา และ
เกณฑการตัดสินใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู 

14.7.4 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา จึง
จะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาน้ันแตไมใหเปนระดับคะแนนและไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.7.5 การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี 
14.7.5.1 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก CS(credits 

from standardized test) 
14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐานให

บันทึก CE (credits from exam) 
14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัด

โดยหนวยงานอ่ืนใหบันทึก CT (credits from training) 
14.7.5.4 ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงานใหบันทึก CP 

(credits from portfolio) 
14.7.6 ใหเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัยไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร และตองใชเวลาศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

 
ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอ

โอนเขาศึกษา และอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลว ไมนอย
กวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

15.3 การสมัครขอโอนยายใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอย 2 เดือน 
กอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา 
 

ขอ 16 การลา 
16.1 การลาปวยหรือลากิจ 

16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและแจงอาจารยท่ีปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วันตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีโดยผานอาจารยท่ี
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ปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลาน้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะ
อนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเวนได 

16.1.2 ในกรณีท่ีปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบไลไดนักศึกษาตอง
ขอผอนผันการสอบไลตอคณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไลรํายวิชาน้ัน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการประจาคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผันดังกลาว โดยอาจอนุมัติใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันเปนกรณีพิเศษ โดยใหสัญลักษณ W หรือไมอนุมัติการผอนผัน โดยใหถือวาขาดสอบก็ได 

16.2 การลาพักการศึกษา  
16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไป

แลวเปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ันจะไมปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา 

16.2.2 การขอลาพักการศึกษาใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรอง
ของผูปกครอง ผานอาจารยท่ีปรึกษาการลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

16.2.3 การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได 
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะลา

พักการศึกษาไมไดเวนแตกรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑหรอืระดมเขารับราชการทหารกองประจําการและหรือไดรับทุน
ตางๆท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา 

16.2.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และ
ขอ 16.2.4 ตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี 

16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรับ
การอนุมัติใหลาพัก ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 

16.3 การลาปวยและการลาพักการศึกษาเน่ืองจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลของรัฐดวยทุกครั้ง 

16.4 การใหพักการศึกษาในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแตงตั้งข้ึนวินิจฉัยวาปวย
และคณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคน้ันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืนคณะกรรมการ
ประจําคณะอาจเสนอใหนักศึกษาผูน้ันพักการศึกษาได 

16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออกพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยท่ี
ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติตออธิการบดีผูท่ีจะไดรับการอนุมัติใหลาออกไดตองไมมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 

16.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตมีผลสอบวัด
ระดับความรูภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจนีไมถึงเกณฑสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และ/หรือไมผาน
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนดใหรักษา
สถานภาพนักศึกษาและชําระคารักษาสถานภาพ 
      

ขอ 17  การเสนอช่ือเพ่ือรับปรญิญาและการอนุมตัิใหปริญญา 
17.1 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 

17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตร
และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญาโดยไมมีรายวิชาใดท่ีไดสัญลักษณ I หรือ R คางอยูท้ังน้ีนับรวมถึง
รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนและท่ีรับโอนดวย และนักศึกษาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดวย 

17.1.2 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
2.00 หากเปนนักศึกษาท่ีโอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ จะตองศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อยางนอยหน่ึงปการศึกษา 
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17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
17.1.3.3 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรยีนเตม็เวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สํารับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลาท้ังน้ี ใหยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 

17.1.4 ไมอยูในระหวางการรอรบัโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือ
รับปริญญาช่ัวระยะเวลาหน่ึง 

17.1.5 ไดปฏิบัตติามระเบียบตางๆครบถวนและไมมีหน้ีสินใดๆตอ
มหาวิทยาลยั 

17.1.6 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
17.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนดังน้ี 
17.2.1 มีคณุสมบัติตามความในขอ 17.1 
17.2.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 
17.2.3 ไมเคยไดระดบัคะแนนต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชา

ใดๆ 
17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเน่ืองกัน ตามแผนการศึกษาของ

สาขาวิชาท่ีจะไดรับปริญญา ท้ังน้ีไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษากรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑ
หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ หรือไดรับทุนตาง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝกอบรมจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา 

17.2.5 ไมเคยเปนผูมีประวัติไดรับการลงโทษเน่ืองจากผิดวินัยอยางรายแรง 
17.3 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคณุสมบัติ

ครบถวนดังน้ี 
17.3.1 มีคณุสมบัติตามความในขอ 17.1 
17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต 3.25 ข้ึนไปแตเปนผูไมมีสิทธ์ิไดรับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
17.3.3 ไมเคยไดระดบัคะแนนต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆของหลักสตูร

สาขาวิชาน้ัน 
17.3.4 ไมเคยไดระดบัคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
17.3.5 มีคณุสมบัติตามความในขอ 17.2.4 
17.3.6 มีคณุสมบัติตามความในขอ 17.2.5 

17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา หรือ
ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

17.5 ปริญ ญาท่ี ให สํ าหรับหลักสูตรรวม ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

17.5.1 ปริญญารวม หมายความวา นักศึกษาไดปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศท่ีรวมกันจัดหลักสูตร 
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17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความวา นักศึกษาไดรับปริญญามากกวา 1 ใบโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศกึษาตางประเทศ ท่ีรวมกันจัดหลักสูตร เปนผูมอบใหสถาบันละ 1 ใบ 
 

ขอ 18  การขอเขาศึกษาเพ่ือปรญิญาท่ีสอง 
18.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปรญิญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมได 
18.2 การรับเขาศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาํคณะท่ีนักศึกษาขอเขา

ศึกษาและอธิการบด ี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

18.3.1 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา
จะไดรับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีไดรับการรับโอนและเทียบโอน ใหได
สัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมและนํามา
คํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายใน
สองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษา และคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาค
ของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

18.3.2 นักศึกษาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนน
เดิมเวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐานคณะ
หรือภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกไดและใหนับหนวยกิตราย
วิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว 

18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะโดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6 
 

ขอ 19  การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน 
  19.1 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
ได โดยตองเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ท่ีใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

19.2 รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ขอ 20  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
20.1 ตายหรือลาออก 
20.2 ถูกใหออกหรือไลออกเน่ืองจากตองโทษทางวินัย 
20.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับการ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือไมไดรักษาสถานภาพ 
20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.00   
20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.25 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 
20.6 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ในสอง

ภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลงัจากไดรับ

ภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 
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20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับ
ภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 

20.9 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับ
ภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 

20.10 ไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลวเปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวนป
การศึกษาตอเน่ืองกัน ท่ีไดกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยูสําหรับนักศึกษาท่ีรับโอนให
นับเวลาท่ีเคยศึกษาอยูในสถาบันเดิมรวมเขาดวย 

20.11 ไดรับการอนุมัติปริญญา  
20.12 ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดีวาปวย จนเปน

อุปสรรคตอการศึกษาหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืนท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 

ขอ 21 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีจะตองมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิไดกําหนดไวใน
ระเบียบน้ี หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบน้ีเปนกรณีพิเศษ 
เพ่ือใหการดาเนินการจัดการศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอาจตีความ 
วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร และใหถือเปนท่ีสุด 

 
 
 
 
บทเฉพาะกาล 

 
ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2552 

มาใชบังคับนักศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาตรีซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอนปการศึกษา 2558 
ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
 

ประกาศณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 
 
     (ลงช่ือ)      จรัส สุวรรณเวลา 

(ศาสตราจารยจรสั สุวรรณเวลา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

สําเนาถูกตอง         
 
วนิดา ตันติธรรมภูษิต       วนิดา/พิมพ/ทาน 
(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต)  
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ      
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